Styrelsemöte Käloms VVO
Plats hos Gunnar.
Närvarande; Torsten, Gunnar, Toivo, Carl-Göran, Stig och Gösta.

2012-01-09

1. Ordf. Carl-Göran öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Upprättad dagordning godkändes.
3. Sekr. Gösta
4. Justeringsman Toivo.
5. Inför årsmötet med Käloms VVO den 22/1.
· Servering, Torsten ansvarar. Samling för iordningställande ca 1700.
· Affischering, Stig.
6. Styrelsens förslag till årsmötet.
· . Älgskötselområde. Inför övergången till nytt system för älgjakten skall ett
älgskötselområde bildas. Området benämns Offerdals Älgskötselområde och är i
huvudsak en ombildning av nuvarande storlicensområde. Ytterligare tre jaktlag har
anmält intresse att ansluta sig. Möte för bildande av området skall hållas i
Nordannälden 29.e jan. kl 1200. Vid detta möte skall Käloms VVO inlämna en
ansökan om medlemskap. Med ansökan bifogas protokollsutdrag från beslut i årets
jakstämma.
· Avskjutningskvot: (min) 6 älgar/ 1000 ha.
· Jaktgäster: ej på älg.
· Jakttider: Sep. sön. 9,10,11,12 – 14,15,16 – 21,22,23
Okt. fre. 12,13,14 – 16,17 – 19,20,21 – 26,27,28. (jaktstart i okt ej fastsällt av Länst.)
· Arbetsdagar. Samling slakteriet: 7 och 21 Maj kl. 1800 (Städning vid
slakteriet/passröjning). Den 18 aug. kl. 10.00.
· Skjutdagar: Lö. 18 aug. efter arbetsdagens slut och To. 23 kl. 17.00 - Sö. 26 kl. 11.00 –
To. 30 kl. 17.00.
· Jaktbevis som tidigare; 50 kr. vardera för älgjakt, småviltsjakt och gästbevis.
Årsgästkort 300kr.
· Arvoden som tidigare; 1500 kr/jaktledare och jaktlagskassör. 1000
kr/viltvårdsområdeskassör och 500 kr. till styrelseordförande för viltvårdsområdet.
· Skottpengar; Mink och mård 50 kr. Kråkfåglar 10 kr.
· Bäverjakt; som tidigare 100 kr./dygn och 150 kr./ helg. Ulf Österman äger rätt att jaga
bäver i 14 dagar för 500 kr. Ny annonsering i Svensk Jakt Nyheter om upplåtande av
bäverjakt, Gösta ansvarar.
· Harjakt; upplåtes mellan den 24 sep. - 30 sep. Ev. ny annonsering
· Godkännande av ny medlem, Agneta Olofsson
· Anmälan till älgjakt senast den 30 aug. till jaktledaren.
· Samling inför årets älgjakt. Lördagen den 8 sep. kl. 11.00 i samband med
jaktlagsmästerskapet i älgbaneskytte.
· Inskjutningsregler som tidigare med ett undantag. Minst 40 skott ( tidigare 50 skott ).
· Björnjakt som förut.
· Jaktgäst för småvilt. 2/jakträttsinnehavare.
· Bytesrätt som tidigare.
·
Ungdomsverksamhet: I fjol var de ett gäng harjägare här och jagade. Dom kallar
sig ”Ha Re Bra”. De vill komma även i år den 22 – 24 okt. och jaga tillsammans med
ungdomar från olika skolor. På så sett bidrar vi till deras ungdomsverksamhet.
· Markägarfond skall fonderas ytterligare ett år.

· Jaktlagsmiddag vill vi ha även i år.
7. Verksamhetsberättelse skall skrivas. Carl – Göran ansvarar.
8. Styrelsen tackar Gunnar, som även har namnsdag idag, för utmärkt förplägnad.
9. Mötet avlutas.

Sekr. Gösta Persson

Justeringsman Toivo Comén.

