Protokoll från rävmötet 20020810 vid Storådalens klubbstuga
Närvarande: Hans Sundgren, Jan Palmquist, Olle Nilsson, Gunnar Svensson, Bengt Evertsson, Bo
Lenander, Håkan Melin, PA Nordvaeger, Bo Lindell, Clas Thorén, Stig Asklund och Peter Kraft.
Totalt 12 rävjägare, ute i det fria, kalasväder, denna varma sommarkväll. Alla avvaktar att årets rävmöte skall
börja.

1.
Mötets öppnande
Kl 19.05 tar Hans Sundgren till orda och öppnar årets rävmöte som hålls före SMtävlingarna, genom att hälsa oss välkomna till årets SM som arrangeras av numera
Bergslagens Rävjägare.
2.
Val av mötesordförande
Hans Sundgren väljs till mötesordförande.
3.
Val av sekreterare och 2 justeringsmän
Här väljs Gunnar Svennsson till sekreterare för mötet och justeringsmän blir Olle Nilsson
och Håkan Melin.
4.
Dagordningens godkännande
Den utdelade dagordningen uppläses och godkännes utan tillägg.
5.
Protokoll från föregående möte
Utdelning av föregående års rävmötesprotokoll, rykande färsk utprintning, som skall
justeras av justeringsmännen Olle Nilsson och Gunnar Fagerberg. Om vi ej får fatt på
Gunnar F. som numera är i Bryssel, kan protokollet läggas till handlingarna när Olle har
justerat protokollet.
6.
Redovisning av ekonomin
Av begärda 8.100 kronor från SSA, blev anslaget 4.100 kronor.
De begärda pengarna skulle räcka till juniorsatsning, dommar-resebidrag till VM, SMmedaljer. Om anslagna 4.100 kronor ej täcker utgifterna får de ansvariga själva täcka
kostnaderna. = Jan Palmquist och Hans Sundgren.
En viss ljusning i ekonomin förutspås: IARU får bättre ekonomi nästa år och detta medför
att ARDF:s ekonomi ej behöver utsättas för samma drastiska nedskärningar av anslaget
nästa år.
7.

Nästa års arrangemang
- SM-arrangör, datum
År 2003 är det SRJ:s tur att arrangera, mitten av oktober är OK och kan samköras med
SRJ Open. Se till att tävlingen ej krockar med 25 manna i början av oktober.
- NM-arrangör, datum
Norge står på tur, gissningsvis i början av juli 2003.
- Nationella jakter, datum
VRK och BRJ (Bergslagens Rävjägare) säkra banläggare och en tredje klubb behövs,
erbjudandet går till Kristianstad och Göteborg. Reserv SRJ.
Inga tidpunkter spikas, klubbarna ber att få återkomma.
- Skåpjaktsarrangör, datum
Bengt kollar om Grisen, som vann senast, kan samköra arrangemanget med årets SRJ
OPEN 2002. Lägges då lämpligen före kvällsjakten på lördag förmiddag.
Arrangörsklubb 2003, brukligt är att vinnande klubb arrangerar.

- EM
EM 2003 går i nordöstra Polen, troligen första veckan i september som brukligt.
8.
Övriga frågor
Landslagsdress. I år tillfrågades SOFT om vi fick låna, svaret blev nej.
Rävjaktsledarna ser över landslagsdressfrågan, minimikrav blus.
Mötet godkänner Hans förslag om att reducera antalet medaljer i lagtävlingen kommer
silver och brons att tas bort och 2001 togs seniormedaljen bort enligt Bengts förslag.
Protokollförarens efterhandsreflektion: Det är nog dags till nästkommande möte att
klargöra vilka medaljer som finns att kämpa om. Beslut från 2001 så gäller
klassindelningen enligt EM/VM-reglerna samt att vi brukar ha en medalj för bäste
nybörjare.
9.
Mötets avslutande
Kl 19.48 avslutar vi årets rävmöte. Det blir nu dags att förbereda sig för kvällens
strapatser i den mörka skogen, för det blir väll mörkt även så här års, tidigt i augusti. Pga
råbocksjakten som skall påbörjas nästa vecka blev denna tidpunkt vald.
Storå 2002-08-10
Sekreterare
................................
Gunnar Svensson
Justeringsman

Justeringsman

................................
Olle Nilsson

...............................
Håkan Melin

