
 

Åseda JvF. 

Styrelsemöte: ÅGL-matsal den 20190103 kl, 19,00 

Närvarande. Nils-Magnus Tover, Påhl  Andersson, Thomas Josefsson, Oliwer Lif, Joakim 
Isaksson, Joakim Johansson och Niklas Johansson 

1. Mötet öppnas. 

2. Val till mötesordförande valdes Nils-Magnus Tover. 

3. Val till mötessekreterare valdes Påhl Andersson. 

4. Val till 2 st justeringsmän valdes Thomas J och Joakim J. 

5. Föregående mötesprotokoll.  

6. Status, dämpningskammaren. 

7. Nya utemöbler till altanen. 

8. Avståndsbanan – Ny byggnation. 

9. Ansökan till Stena vind. 

10. Avstämning mot viltvårdsfonden. 

11. Kurs i viltspår. 

12. Status älgbanan. 

13. Årsmöte. 

14. Inköp av nya vapen. 

15. Ansökan till Jan och Erlands stiftelse. 

16. Budget. 

17. Verksamhetsplan 

18. Övriga frågor. 

19. Avslutning. 

     ______________________________________________________________________ 

      5. Niklas J, läser upp föregående mötesprotokoll, och godkändes. 

6. Finns saker att göra enl, Oliwer L men inget är påbörjat. 

7. Glenn B har kollat med gymnasiet, och det ska beställas 4 stycken. Dessa ska gå att 
ställa ihop till långbord. 

8. Thomas J förslag är att vi använder jaktstigen, men inte i skjutriktningen. JE-gruppen 
får ta fram ett förslag hur det ska byggas mm, och att ÅjvF styrelse hjälper till med 
arbetet. 

9. Thomas J skickade in en ansökan i oktober, och fick avslag ganska omgående. 

10. Den är avslutad enl, Thomas J. 

11. Oliwer L har varit i kontakt med Birger Fransson. Kurs datum 18/5-19 10-12 hundar 
max. Teori och praktiks spår under hela dagen. Total kostnad 3800 kr. 
Studiefrämjandet kan hjälpa till, Thomas J och Oliwer L kollar upp detta. 

12. El försörjningen till skjutbanan är dålig enl, E-On. När det kommer ny ledning fram vet 
ingen. Det ska alltid finnas 1+1 släpp kabel till älgbanan. Ny gummiduk måste dras på 



nu till vår – sommaren. Nils-Magnus T ringer Glenn B ang vagnen till älgen, Glenn 
ska prata med Lars Cederlöv och Benke, kan den göras aluminium? Alla stämmer av 
med Thomas J. 

13. Årsmötet ska vara den 19/2-19  i Jägargården kl, 19,00. Föreläsare Fredrik Zethraeus 
jaktvårdskonsulent från Jägareförbundet Kalmar och Studiefrämjande. Ämnet Lodjur? 
Nils-Magnus T kollar upp detta. Joakim J beställer smörgåstårta via Linas Café samt 
fixar dricka. 

14. Joakim Isaksson har varit i kontakt med Ulf J i Nybro ang att få priser till våra klass 1 
vapen med GRS-Kolv. Styrelsen tog beslut om att vi ska ha 2 stycken i klass 1 vapen 
höger i GRS-Kolv och en vänster i std, utförande. Vilket är den Howa vi har idag ska 
ha en GRS_Kolv, sen köps det in en ny Howa i GRS-Kolv. Tikkan och Husqvarna vi 
har ska byttas in eller säljas. Vapnen det ska vara i kaliber 6,5x55. Hagelvapnet 
Browning och halvautomaterna Beretta ska till Ulf J för renovering. Thomas J och 
Påhl A fixar detta så fort som möjligt. 

15. Thomas J förbereder ansökan om energianalys och ansöker om medel för installation 
av ny luftvärmepump. Undersöker också möjligheten att söka i Jan & Erlands stiftelse 
till vapnen i klass 1, för utlåning vid älgskytte. 

16. Thomas J presenterade budget för 2019, som godkändes. 

17. Beslutades att i stort följa förra årets verksamhetsplan, som funktionärer listar vi de 
nytillkomna från förra året och försöker undvika de som jobbar med jägarexamen. 

18. Nya figurer till harbanan tas fram, Glenn B eller Fredrik K. Vilka mått gäller? 

19. Mötet avslutas. 

      

 

 

 

 

 

 

Åseda.      Datum: 2019-01-07 

 

__________________________________ 

Sekreterare. Påhl Andersson 

 

Justeringsmän. 

 

 

____________________________________      ________________________________ 

Thomas Josefsson                                                Joakim Johansson 


