Styrelsemöte 25 augusti, 2021
Närvarande: PO Lindgren, Lage Furberg, Håkan Johansson, Gunnar Vallström, Folke Marklund, Roger
Grenholm, Roger Berggren, Tomas Jonsson, Britta Lindgren och Anette Asplund
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Britta öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Dagordningen godkändes.
Till protokolljusterare valdes Roger Grenholm
Föregående protokoll granskades och godkändes.
Ekonomi: ca: 34 000: Provsläpp/domargenomgång: Inget i år, vi satsar på nästa år.
Gillesmästerskap: Kommer att vara mellan 27–29/9. Startande anmäler till ÖKL prov
och ordnar domare. Meddela Lage Furberg att du ska delta. Gillet står för
domararvodet. Man får starta på valfri mark. Ingen gemensam samling i höst pga
älgjakt och andra förutbestämda jaktprov. Prisutdelning/korande av gillesmästare
kommer att ske på den årliga julfesten, som vi verkligen hoppas ska kunna bli i år.
8. Övriga jaktprov inom verksamhetsområde: KM, DM och Burträsk Ostprovet.
9. Priser till gillesmästerskapet och Burträsk ordnar Anette
10. Julfest 28 november i Drängsmark, lokalen bokad.
11. Stövarjaktens dag: Ingen dag bestämd. Folke och Roger B ska kolla upp lite om en
eventuell jaktdag Men om man jagar och tar med sig nya jägare, fota gärna och skriv
en liten berättelse.
12. Qvinnokampen -21, beslutat att skänka 1000: - till den.
13. Kassör: Då PO Lindgren vill avsäga sig uppdraget från nästa år. Förslag att Roger
Berggren tar över, han ska tänka på saken. Om det inte kommer några andra förslag.
14. Gillets betydelse, engagemang och fortsatta arbete: Vi får var och en fundera på det.
Göra mer för medlemmarna, tex föreläsning/studiecirkel.
15. Uppdatering domarlicens: Om någon inte dömt på flera år men vill börja om – ta
kontakt med Mikael Nilsson eller Gottne Lindgren.
16. Medlems rabatter: PO tar på sig att kolla upp hur det är med rabatterna för
medlemmarna som vi haft. Uppdatering av detta kommer på hemsidan.
17. Medlemskort -21: Inga medlemskort har delats ut detta år.
18. Skyltar vid jaktprov: Roger G och Roger B ska kolla upp om var skyltar kan beställas.
19. Övrigt
Frågan om när inbetalning till jaktprov ska göras – anmälningsavgiften ska vara betald
senast dagen innan avsedd jaktprovsstart.
20. Nästa möte: måndag 8 november kl.18.00, plats kommer med kallelse.
21. Mötet avslutas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Britta Lindgren
Roger Grenholm
Anette Asplund

