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Årsmötet hölls som planerat hemma hos red den 26.1. Antal deltagare
10 st varav en “utombys” gäst, nämligen Lasse/—4GGR från örebro.

Beslutades bl.a. att samtliga avgifter blir oförändrade iår, trots
stigande porto— och batterikostnader, dvs

medlemsavgift 20,—
startavgift 2,—
familjemedlem 5,—

Till kassör valdes Gösta/—IWH efter Vilhelm, som avsagt sig omval.
Red omvaldes.

KOMMANDE JAKTER:

Söndag 5.3: Samling kl 10.00 vid Ågesta friluftsgård. Medtag ski
dor, snöskor eller stövlar, allt efter väderlek.
Arr. Gunnar Svensson

Söndag 12.3: Samling kl 10.00 vid Ängsjö friluftsgård. Medtag atti
raljer enl ovan
Arr. -IWH

Söndag 2.4: Samling kl 10.00 vid Försvarets Radioanstalt på Lovö.
1 övrigt se ovan ang utrustning.
Arr. -BGU

Preliminärbestämda j akter:

23.4 Nationell jakt på Lida. Arr SRJ/SÖD
7.5 Arr. —EJY/—CTU. Poängserien

20.5 Nationell jakt i Växjö
30.5 Arr. —IDV. Poängserien

3/4.6 “ —CLE (Field—day på Ängsjö). Poängserien
10/11.6 Nationell jakt i Uppsala

15.6 Arr. —DES/(—DYP?). Poängserien
15.7 Nationell jakt på Gotland

6.8 “ “ i örebro.
10.8 Arr. —AKF. Poängserien
15.8 “ Olle Nilsson. Poängserien

19/20.8 SM i örebro
3.9 Arr. -EJY/-CTU. Poängserien

9/10.9 Nationell jakt i Linköping
23/24.9 Utmanarjakt i örebro. Varje klubb ställer upp med ett lag.
7/8.10 Nationell jakt i Västerås

13/14.10 KM
29.10 Arr. —BZR. Poängserien

Som synes ett späckat program med flera nationella jakter blandade
med poängseriej akter samt en ny variant, utmanarj akten i örebro den
23/24.9. Hur den skall utformas meddelas senare.

En viss osäkerhet angående SRJ:s tidigare samarbete med SEA finns
fortfarande. Varde härmed kungjort, att medlemsskap i SRJ icke
medlemsskap i SEA och att medlemsskap i SEA icke = medlemsskap i
SRJ. Den som vill vara medlem i båda klubbarna måste betala till
resp klubb.

Slutligen bifogas ett inbetalningskort för innevarande år att snarast
användas, klubben till fromma och kassören till glädje. Postgiro—
nummer 40 96 39—2, Föreningen Stockholms Rävjägare

VÄL MöTT med skidor/stavar, vantar, sax, kompass, toppluva miii
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