
 
 

 
Styrelsemöte 28/5 2019 

 
 
 
Närvarande: Håkan Johansson, Folke Markström, P-O Lindgren, Lage Furberg, Britta 
Lindgren, Roger Grenholm och Anette Asplund 
 
 

1. Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Till justerare valdes: Håkan. 
4. Föregående protokoll godkändes. 
5. Ekonomi: ca 30000: - 
6. Presentation stövarjakt: En folder är på gång, klar till hösten.  
7. Kontakt med arrangörer av jägarexamen: Studieförbund, Jakt & Trofe, Jaktgården. 

Kolla upp om vi kan komma och informera om har/rävjakt med stövare, dela ut folders 
med bla namn och telefonnummer på kontaktpersoner som kan ringas till om man vill 
följa med ut på jaktdag.  
Förslag att anordna helgkurs, har/rävjakt som huvudpunkt och även övrig småviltsjakt. 
Bjuda in Erika Bergmark som kan berätta om olika jakter (Folke kan prata med henne) 

8. Utbildning stövardomare: Svårt få personer att utbilda sig. Förslagsvis att dom som 
redan dömer pratar/berättar om domaruppdraget med personer som går jaktprov. 
Skulle vara kul om fler kvinnor kunde utbilda sig. 

9. Bredsele utställning 11/8:  
Bestyrelse: Roger Grenholm, Lage Furberg och Håkan Johansson. 
Inköp varor: Gunnar Wallström. 
Insläpp, grillning, lotteri: Personer finns till dom uppdragen 
Lotterivinster. Håkan kollar vad som finns och inhandlar om det behövs. 
Samling 8.00 (förutsatt utställningen börjar 10.00) 

10. KM 5-6/10 Ragvaldsträsk. Lage har det under kontroll. KM även i Vindelns område    
      och Mellanbygdens område. 
11. DM Fällfors 14-15/10. Vi har i afton besökt Drive Center i Fällfors och blivit visade 

lokalerna/stugor som deltagarna kommer att ha som samlingspunkt. Fina stugor och 
rum för övernattning, restaurang, samlingslokal. Drive Centret ligger i mitten av alla 
prov områdena.  

 
 



12. Gillesmästerskap -19: Ett förslag på att man under en bestämd vecka (lördag-lördag) 
kan gå prov. Ordna domare själv. Prisutdelning julfest? Detta förslag kommit då det är 
flera större prov under hösten och känns svårt hinna med att anordna en dag för 
mästerskapet då flera av gillets medlemmar arbetar med dom andra proven samt att det 
också pågår älgjakt. Tas upp för diskussion/bestämmande på nästa styrelsemöte. 

13.  Övriga fasta jaktprov: Burträsk 2-3/11. 
14. Priser från gillet: Beställa tallrikar och ge till vinnaren av Bredseleutställningen och 

vinnaren av Burträskprovet. (Anette ordnar.) 
15. Övriga frågor: Finns inga. 
16. Nästa möte: 11 augusti, Bredsele. 
17. Mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Britta Lindgren                        Håkan Johansson                Anette Asplund 


