
Styrelsemöte Åseda jvf 10/12 2017 
Närvarande: Thomas, Benke, Glenn, Nils-Magnus och Nicklas. 

1 Mötet öppnades av nils-magnus 

2 Nils-magnus valdes till mötesordförande 

3 Thomas valdes till mötessekreterare 

4 Glenn och benke valdes till att justera protokollet 

5 Nils-magnus läste upp föregående mötesprotokoll från den 5/9 

6 Årsmötet 
6.1 Årsmötet fastställdes till den 8/2 1900. Glenn fixar smörgåstårta för 25 man 

samt kaffe och dryck.  
6.2 Elias Turesson föreläser om klövvilt, eller Adele om kötthantering. NMT 

ansvarar för ”bokning”. 
6.3 NMT tar fram dagordningen och skickar för remiss innan mötet. Namn på 

styrelse, tur för omval etc ska framgå 

7 Dämpningskammaren.  
7.1 Nils-magnus bedömde tiden till 3-4 tillfällen. Benke har folk som gör jobbet och 

kommer planera in det på lördagar under mars, april, beroende på väder.  
7.2 Benke undersöker brandrisk med krutrester och återkommer.  
7.3 Kontakt hålls med jaktskyttekommittén så att bygget inte stör aktiviteter. 
7.4 Cellplast nedtill, fixa material billigt via byggvaror. 

8 Jägarexamen 
8.1 93 prov har avlagts under året, benke tar fram fördelningen mellan olika prov. 
8.2 Förra året kolliderade jägarexamen och träningskyttet vid flertal tillfällen så det 

var svårt att hitta tider för jex. I år planeras både jex och träning via 
kalendern/aktivitetsprogrammet.  

8.3 Thomas efterlyste, i år igen, planering av jägarexamen och inplanerade möten 
med provledarna under året. Benke kallar jexgruppen och Påhl till möte tidig 
januari. 

8.4 Johnny har igång två grupper, i jägarskolan, en i Åseda och en i Braås. Påhls 
medverkan på kurserna har höjt nivån ordentligt. 

8.5 Thomas påtalade att det kostar en hel del att ha lokalen uppvärmd heltid för 
jägarexamen. Beslutades att införskaffa 5 tidur för elementen. Dessutom 
beslutades införskaffande av brandsläckare till lokalen och skjutstationen. 

8.6 ASA kör återigen i Markaryd. 



9 Övrigt 
9.1 Aktivitetsprogram och verksamheter planeras upp av jaktskyttekommittén och 

förmedlas via aktivitetsprogrammet, samt läggs in i kalendern. Även 
jägarexamen planeras in för att skapa tydlighet för medlemmar och 
intresserade. men även för att undvika schemakrockar. 

9.2 Kollar med Conny så han är kvar kollar med suppleanter att de ska vara med 
mer frekvent. 

9.3 Vi söker instruktörer och funktionärer, plan öppet våren för älg. 
9.4 Medlemsavgift så som tidigare 200 
9.5 Säkerhet 

9.5.1 Thomas efterlyste trevlig intro till banorna och 
säkerhetsinstruktioner snyggt nedkortat från SäkB. Benke tyckte det 
räckte med SäkB. 

9.5.2 Skjuter på det tills vårens träff med skjutledare, vad ska skjutledare 
tänka på? 

9.5.3 Namngivna godkända skjutledare på hemsidan 
9.6 50 m bana 

9.6.1 Diskuterade tidigare överenskommen 50 bana för viltmål. Thomas 
beskrev alternativ och kostnader. 

9.6.2 Planering. Thomas ansvarar för banan och samlar en grupp som 
arbetar med planering och genomförandet av 50-banan. 

9.6.3 Finansiering. Alternativen är Bidrag landsbygdsprogram, sponsring 
eller lån. 

9.7 Ekonomi 
9.7.1 Budget 2018 

Intäkter 
Medlemsavgifter  24000 
Banhyror 6000 
Jägarexamen 15000 
Aktiviteter 5000 
Totalt: 50000 

Utgifter 
Medlemsmöten 5000 
Dämpningskammare 10000 
Vapenförvaring 2000 
El 8000 
Försäkring 6500 
Bank 2500 
Underhåll 10000 
Totalt 49000 

 



9.7.2 Investeringar/underhåll. Inga förslag för året, förutom tidigare 
beslutade kammare och fällor. 

9.7.3 Planering 5 år. 50-m bana prioriterat. Nya vapen kula, 
höger/vänster, ansökan älgvårdsfonden tidigast 2019. Fräscha upp 
lokal invändigt. Luft/luft värme i lokal. Nytt maskineri älgbanan, ny 
ansökan älgvårdsfonden inom 5 år, ca 100-150kkr. 

9.7.4 Kapitalförsörjningsplan. Inget beslut  
9.7.5 Inköp amm målmtrl etc. en årsbeställning bästa pris. Info till kassör 

som genomför köp.   
9.7.6 Samma priser skytte som förra året.  

9.8 Byggnationer, viktigt inte påverka verksamheten! 
9.8.1 Dämpning, slutförs mars april. 
9.8.2 Blyfällor, byggs under våren. Konstruktion enligt mailad info till 

styrelsen. 
9.8.3 Altan. Om tid finnes och folk vill hjälpa till. Överbliven trall från 

blyfällorna bör täcka 60-70% av ytan. 
9.8.4 Uppjobb vidtalas att sköta gräsklippning och röjning trap och älg. 

 

 _________________________  

Thomas Josefson 

 

 _________________________   _________________________   

Glenn Blomgren Bengt Göran Bruzell 
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