Lyåns Jaktlag

Minnesanteckningar från styrelsemöte 2018-05-27 på Fiskarhedens kontor.
Mötet avsåg att stämma av aktuella frågor inför kommande jaktsäsong samt att fördela
”sommarjobb” inom laget.
Närvarande vid mötet: Lennart, Lim Dan, Markus, Lars. Jojje, Helge Klahr
1. Vid Lyålagets förra årsmöte valdes Helge Klar till ny jaktledare efter Lennart Eriksson. Valet
skall presenteras på Östras årsmöte nu i juni. Lennart sitter kvar till Lyåns nästa årsmöte i
augusti.
2. Projekten gällande Dalakojan är ej genomförda. Styrelsen har givit Helge ansvaret att hålla
i arbetet. Han får kalla in den hjälp han behöver från övriga lagmedlemmar. Lim Jonas har
börjat kika på ett snedtak vid dörren i stället för ett snöräcke. Om någon kan ordna fram
”nya” (begagnade) madrasser till de sex sovplatserna så vore det bra. Frågan om vi ska
fortsätta att arrendera Dalakojan ska tas upp vid årsmötet. 2000 kr finns avsatt till underhåll,
inga kostnader redovisade än. Lim Jonas övertar ansvaret för projektet.

3. Slakteriet. TP med Bengt Lindstrand i spetsen ansvarar sommarstädningen,
kontroll/inventering av baljor genomförs vid detta tillfälle. Smörjning av banor ingår i
uppdraget.
Slutstädning efter jaktens slut utförs enligt rullande schema. Grupp 3 och 4 står på tur.
Förstärkning av tak (upplag mot vägg) skall göras.

Ansvarig Håkan Spjut.

Kolla om det yttre spelet fungerar som det ska. Annars måste det repareras. Ansvarig:
Andreas Thors

4. Pass. Vi gör som vanligt en del förändringar vad gäller placering av pass.
Pass 236, 237 o 238 flyttas. Markus Torris ansvarig.
Pass 208 röjning. Samuel Thors ansvarig.
Pass 241 röjning. Jojje ansvarig
.
Pass 251/327. Koll, röjning ev. flytt. Sole Klahr ansvarig.

Pass 707. Koll ev. röjning. Mats Lebrun ansvarig.
Pass 430. Koll ev. flytt. Lars Evertsson ansvarig.
Pass 325, 326 Koll ev. flytt. Tomas Haga ansvarig.
När ändringarna är klara rapporteras till Lim Dan D (lim_dan@hotmail.com) senast 1 augusti
2018. Detta för att kartorna ska hinna revideras i tid före lottning. Lämna koordinater och
berätta vad som gjorts på passen.
5. Möten. Följande möten spikades.
20/8, Styrelsemöte/lottning på Fiskarhedens kontor, tid 18.00.
26/8, Skjutträning börjar, tid 15 – 17.
26/8, Årsmöte Lyåns Jaktlag på Mekano, tid 17.05.
Väta Lennart sätter in annons i Malungsbladet vid lämplig tidpunkt.
6. Övriga frågor. Styrelsen skall diskutera och ta in synpunkter om hur många och vilka
hundar som skall släppas i drevet. Vi har en blandning av gamla och unga hundar och förslag
skall vara klart till styrelsemöte och lottning.
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