
5 EJ-BLADET

Årgång 32

nr 2 1979

Årsmötet hölls hemma hos Sven Carlsson som planerat den 21.2.
Närvarande var 11 st. Här några axplock ur protokollet:

— Till funktionärer för 1979 omvaldes PA Nordwaeger till red
och Gösta Bergman till kassör —

— Som en bakgrund till beslut Öm medlems— och startavgifter
för år 1979 lämnade kassören en prognos: Som läget var nu
fanns ingen anledning att ändra avgifterna. Följande oför
ändrade avgifter fastställdes för 1979: Ordinarie medlem
20,—, familjemedlem 5,— och startavgift 2,—. —

— Plan för jakter 1979 gjordes upp (se bilaga) -

- SRJs hedersmedlemmar Lennart Lerhammar och Alf Lindgren
presenterades var sitt handgjort hedersmedlemsdiplom.
(Ende tidigare hedersmedlem var Artur Andersson). Applåder! —

— Årsmötet avslutades med att Alf visade ett välgjort repor
tage från SM i rävjakt 1954: två magasin färgdiabilder med
kommentarer på ljudband. Ur årsmötets deltagare återfanns
på bild Alf bland arrangörerna, Bosse och Torbjörn bland
pristagarna. —

Årets första jakt, en skidjakt på Lovö, genomfördes under mycket
svåra förhållanden. På morgonen var det fint väder med en tem
peratur på —lO0C men ca 1/2 timme efter start steg temperaturen
till endast ett par minusgrader samtidigt som ett kraftigt snö
fall vräkte ned över terrängen och effektivt suddade bort rester
na av skidspåren som arrangörerna och andra skidåkare lämnat efter
sig. Den tidigare mycket djupa snön ställde speciella krav på väg—
valsförmåga och fler än en jägare fick känna på snöns tysta men
mycket effektiva motstånd vid försök att korsa ospårade, öppna
fält. En av rävarna fick inget besök under hela jakten. Banläng—
den var ca 5,5 km.

Resultat i nästa SRJ—blad!

KONMP~EDE JAKTER

Söndag 11.3: Skidjakt (om vädret tillåter, annars springer vi)
på Lidingö.
Samling kl 10.00 vid Stockby motionsgård
Arr. -AKF

Lördag 24.3: Skidjakt (se ovan) vid Ågesta friluftsgård.
Samling kl 10.00 på P—platsen vid gården
Arr. Gunnar Svensson

Lördag 7.4: Samling kl 14.00 på P—platsen vid motionsgården vid
Kallhällsbadet.
Vägbeskrivning: Åk till Kallhälls station. Fortsätt
parallellt med järnvägen (mot Kungsängen) ca 150 m
och sväng där till vänster över järnvägen. Kör sedan
ca 500 m till P—platsen. SEJ—skyltar visar vägen från
Kallhälls station
Arr. -ACU

Slutligen bifogas ett inbetalningskort för innevarande år. Postgiro—
nummer 40 96 39—2, Föreningen Stockholms Rävjägare.

Red. PA Nordwaeger/-BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
tel. 08—26 02 27
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Arsmötesprotokoll SRJ 1979—02—21

Årsmötet hölls hemma hos Sven Carlsson.

1. Kvällens värd hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade

årsmötet öppnat. Närvarande var Lennart Berg, Gösta Bergman, Sven

Carlsson, Clas—Göran Jansson, Torbjörn Jansson, Lennart Lerhammar,

Bo Lindell, Alf Lindgren, Olle Nilsson, Uno Staver och Gunnar Svensson.

0
2. Till mötesordförande valdes Gunnar Svensson och till sekreterare

Uno Staver.

3. Till justeringsrnän valdes Torbjörn Jansson och Bo Lindell.

4. Den i förväg utsända dagordningen utökades med 14) flka och 15)

Bildvisning från S!! 1954. Dagordningen godkändes därefter.

5. Föregående årsmötesprotokoll från 1978—01—26 lästes upp av ordf,

godkändes och lades till handlingarna.

6. Rapporter: från funktionärerna:

a) Kassören Gösta Bergman delade ut bokslut per den 31/12 1978,(bil) ./l

Han påpekade att tillståndsavgiften till Televerket betalats

22/1 —79 och därför inte kommit med i bokslutet. Medlemsavgifterna

fördelas på 58 st brdinarie och 9 st familjemedl. Utgifterna för

batterier uppvägs omkring tre gånger av överskottet från start—

kassan. Årets ränta har i utgående saldo lagts till kontot SRJ

övr. tillgångar enligt tidigare beslut. Det förhållandevis stora

överskottet väckte diskussion om skatte— och deklarationsplikt; av

inläggen framgick, att SRJ inte behöver skatta eller deklarera.

Gösta nämnde, att nu i januari 79 har 1000:— ~1yttats från post—

girokontot till kapitalsamlingskontot för räntans skull.

b) Redaktören P—A Nordwaeger hade förhinder att närvara, men hade

lämnat dels en skriftlig rapport (bil 2) och dels ett förslag till

jaktdagar 1979, vi1kettb-~sup~ under:punkt io). Rapporten lästes
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upp i sin helhet.

Mötet framförde via Affe och Olle ett tack till PSA för de stora

insatserna för att sprida intresset för rävjakt.

7. Kassören och Redaktören beviljades ansvarsfrihet för 1978.

8. Till funktionärer för 1979 omvaldes P—A Nordwaeger till redak

tör och Gösta Bergman till kassör.

9. Som en bakgrund till beslut om medlems— och startavgifter för

år 1979 l~nade kassören en prognos: Som läget var nu fanns ingen

anledning att ändra avgifterna. Pöljande oförändrade avgifter

fastställdes för 1979: Ordinarie medlem 20:—, familjemedlem 5:—

och startavgift 2:—.

lO. Plan för jakter 1979 gjordes upp (se bilaga).

11. SRJs hedersmedlemnar Lennart Lerhammar och Alf Lindgren

presenterades var sitt handgjort hedersmedlemsdiplom. (Ende

tidigare hedersmedlem var Artur Andersson). Applåderl

12.

12. Resultatet av 1978 års poängserie rättades med tre tillägg

och fastställdes (se hilaga). Därefter fick de närvarande välja

priser efter placering i ooängserien. (Priserna var tre LP—skivor,

tre böcker, två chassilådor och en högtalarlåda).

13. Övriga frågor

a) Det konstaterades, att det behövs tillgång till fler saxar

för kortlån till nybörjare och andra — kanske även till försäljning.

Beslöts försöka skaffa 3 nya saxar för max ca 750:—. Sven Carlsson

åtog sig att sondera möjligheterna att skaffa fädigbyggda eller bygg—

satser.

b) Det konstaterades även behov av automaträvar: två helautomatiska

och två nycklingsautomater (som sätts på/av manuellt efter ur).

Bo Lindell och Olle Nilsson åtog sig att bygga sändarmodul respektive

helautomatisk nycklingsenhet. Medel finns på SRJs automaträvkonto.
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14. Kaffe, the, smörgås med pålägg, hembakta bullar och äppe—

kaka serverades och avnjöts vid Svens matbord. Många rävjakts—

minnen berättades, särskilt av hedersmedlemrnrna.

15. Årsmötet avslutades med att Alf visade ett välgjort reportage

från SM i rävjakt ± Stockholm 1954 två magasin färgdiabilder med

kommentarer på ljudband. Ur årsmötets deltagare återfanns på bild

Alf bland arrangörerna, Bosse och Torbjörn bland pristagarra.

Mötet slut ~

Gunnar Svensson, ordförande

Uno Staver, sekreterare

Jus teras:

Torbjorn Jansson, justeringsman Bo Lindell, justeringsnan
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Plan för jaktdagar 1979, fastställd på SRJ årsmöte

Dag Datum

Sö 11/3 Skidj akt på Lidingö. Bosse

Lö 24/3 Skidjak-t i igesta, sami 1000 vid P—pl vid gården. Ärr Gunnar.

T3ö 7/4 Arr Uno.

tö 21/4 Ärr Sven.

Ti 8/5 Ärr Gösta.

I,ö 12/5 Nationell jakt. Ärr VRK.i västerås. ~~

7—5 »—20/5 1 samband med TSk field day arr jakt av Affe och Olle.

1:a v i juni? Denna tid brukar Järfälla ha field day. Kolla om Lennart

Gustafsson kan arr jakt då.

Lö 16/6 Nationell jakt.”Halvt löfte” av P—A att

~s—2O—29/7 flN i-Ne~. ~ ~J £aotstall*.

To 2/8 Natträning före 511. Ärr Södertälje.

Lö 4/8 Nationell jakt. Arr GICk i Gävle.

To g/s Natträning före SM. Ärr Bosse (÷ C—H Walde?)

L—5 18—19/8 511 i Gävle.
S Zé~f% IJMZ tJorc~e
Ti 28/8 Arr Göte Bäck?

‘~rM i Polen. Mer info i SRJ—bladet och QTC.

Lö s/g Ärr TSk/Olle.

7??? SRA field day, datum osäkert. Arr Gunnar.

Lö 22/9 Ärr Gösta.

Lö 6/10 Ärr Södertälje.

P—Ii 12—13/lo Förslag till KM. Tala med (Södertälje eller) Lasse Lind

qvist om arr.
(j,~ witt’ -

L6 27/lo Ärr Tobba.

Mötesdeltagarna hoppades på flera jakten

*} m)anQÅ4~9Q~9k~1Q~ 4w~ - tecn’4~4.~L OMs. OA~t% ao~
~ca~



SRJ Protokoll

2 ‘~E3i<-s Lfl7

RKV 7?~a4RE

Ps~e Z~iEwO

Bilaga 1
Sida 1 Ci)

irJkÖfrt~T~t~

MELLEfr1≤sW61FTEt~ aLL (((,O~OO

•— :7 -

STAI?r

qS.oo

ftktJTA Ä &C4PSAPIC,koLY7b 100. ff(

UT~HFTEP~
0
/u~.Sl-t oTe 12~~O~oo

POCTÖ. bt~TQ fiN fn!

7~ATTE&2( ~CösflMb; ~tt—

U7Abi~Rb1~ 1 ~)LSAiJc!~iRT ~~~S7(7 tRt

5-,, 76_

«LIC

öVE r~s~&rT + ~q~~j1

IL(&t13f

uJ4ÅE~JI~E sAt~so

kS4 RsARLvÖ~rcc,
ALffD7T, J.Cac~iTö

OVt~ TtLLG~Jøi~R

•1’? ~qa

1o39,zo

‘(3 VE ,~Skc~TT

u’réÅEPDE siu.öz,
j~osr(~cj~c Rök) -rö
RAP.sA141. 1<Öc~Jyb

,-ZA. iU~ V LC€D JTD 7’H. ‘i’5

j r~3L.J,~

•t6-91~ ~,(

~E

3 3Z~.~I

$YQHtL fr1≤

1979—02—21

≤Izj tiii rtLL~~~ :~4!



SRJ Protokoll Bilaga 2
1979—02—21 Sida 1 (2)

~ 4~n~kL~ac~ ~ct eU

,a~nn’ta’rt~i ,cd~ ~rv J~ct4 4c.~

~4acU-L -kCtL tt~. c.a J≥c~~.Å -c-rn ijod 2

J~cftCLic~L~c~L J~cw-c& ~ 43a9&cstdn. L~.

9 Se~n ,tW- r~ 1 fl79 ~ ~Ua4LLd~
t~on aZ *c4,L 4244 ,~cJd&t aiteLe-t aei J1~uc~ Jo&,

irj&ct $aAite Ln ocfritUc~Å $ciw-L&ctt j-åt aLLo- «xa4~eaeJ.La

~cL~ 4Cfl8, 1 2A £Lt~ .cW 4t~v~as j~ad2caeUa aUs-t -~~k

-GL.tcm JS.34 4J-t ikC~ .4ÅGQP.-G. Ajona licptct ioJt4Wt.

~ fl~ .c~J4 C& u-nÄQn (0 2

\)2 jv’n J~.c4.L .t v,n,tLÅ. -(2,6 ~J~zac~.

.VILLL VM/S2d 3~1€4~ 1JMCJ~Q2 ~-t ~-‘c±U ,i-t&v,rtaLi ≠cCU acp~tart~tca

-o-m ,Tfl04 ~ j)-c(kOJ fnåcCtCt -84 . ~tLL chLLa izc-rn-~nci ~-cc(cvn

.-c(~vt nxccUc-itcUa ~jcLkÅ-e.ft pc~. dflLC~, .~orn Jotckc~cLv_ hxla 2sti 44

~cLLLorcldtc. ~ ~cLe,L ~d(~ ~n~flCwflC, ~€n

2J /UEdLn~4a,nÅa(S4 *o,~ ~J~~jL 4~åvn 55 ~ ~kLL ~≤44~ ~n

~ ~& ~L9134--tB%. qv-4M-$ct ~Cvt &~X~ 94.L

,-n’t& &Le-n’u rnSl k~ tifl€.fl ‘nac4,tc4. tftLf~ ‘fla~M\ ,n~-. c~cwLL6~ .4tcut 4bc4a

~p&~-~t~ m&L,u-L~.sLct,u~i Jtanct.c-rn1 ~-~z~&ctLLJw~

.-L J4G&Q~YtGit94rt. jVc~9en ~
~ *cua~Jta~ rnxtct TsA. ‘j,ctct ,o-m.

4kwt~ ≠anckt to.

3) \12 4o~ ~ai .~cnA TSA1 Jct& ,rw- ~ ~4 ,~~doync4n~,ckLqa ~7n

jZctn ~.aiWCttflC(Q4 fl.4XcL& ,&qk..,k, ~SLen ,ctia 41ofl ~4ac~ ..Qx~c4.caa ~



Protokoll Bilaga 2

1979—02—21 Sida 2 (2)

~ ak Jc~~(c~, 24c~vt ~n9 .oJ4 4p.

Ian 2J~ail a1cu~.~l& ~ntect cL4rt-nc~ ~,nLttiacvnc&ct ~4~ci. .MtÖ~uL- 4frn~IJ ()

£ 4te& ,ta2.n Ec$cvn.rLa~ct.

E41a~an-i Out Aidaacrt ,cw-~e~ -&$- Ln ~n~-idatc 4c~t

~n /IWJL&flQJLLLjCJid kan. Afl ~crn dUJU

JLL>& 44cÅ&n &a~’tuLZdi~jL. Va.,w~e ,cLt Otit ~kc41n rlF

~c 2c4~tnakon an chU&

cI&kAfl€c( 4&1C44 44runa )tcLflor~4 4t~n .er~ (1. £k4arnct j~fl~aac~t

E(2S- {..u Uic-na ~acj ~&~~DnC ,mjt~t4t-t’-C 14\\€n rl& cuJ

AWn ~ ~ c~ -ctu -~ &vLcc jie&q~~ne4Larn.yytan

Lc~a~ 4tai



PLAC. kLAMN /s L~+.jAL

0

poXt:c, ~/3 (2/3 2/4 7

(0 (0
LQ
l0
lo

8

CH

t)I

—. c: e
8

1.2
7

q

7

40

5

LO 7 (0

9 to

q

j BoLincLatt/-AKF
2 Anci~rsGnjUn/—cJV
~ Sueniaon - - —.

“-4 CLQs-G~rvtn .1~nss.cn/—cvu 1
6 Ronetici ~rsscn/-U~V
6 Sven Cetrt stan

6 c-%as40 Bartjrnctn f(~i[-{
8 P—A_Joducxecjar/~SC)
q Lannc~r4 &o+c~C~sonf-Ct.t~

q Lannctr4 Gercj

41 Otic kNLt.son

42 Uno ~4~sJer f-.Acu
fl Tat-b~rn J&ntscS!~j_flft
(tj ~at-c~n Pa4ersson

15 Cca(-Wanr~c Wcdde /—~F.

]3 i~rono Appctc~rcn /-C3V
¶7 Torn ~<c.rLssczn /-bEs

(7 Gunncir L_ur\rJc)ran f—J~r~
47 AiC LV~dcjren )- lq
~0 Lans bJorcIcjr~n 1—0’!

ai ut-C Jons~aon/—~VI~
22 P-A. Z~t4racJ.ssenf-CTGt

23. ~ 2ord,n/Abl

23 ~ar~c~4 Ljoncjros/—GtQ
22. P&r k&c)L)k.~nd
23 SMe E3&tk/-2J1
27 .EUgaba4h L~nd~v;s-L
27 Arne S’.Jenston 1-kM
Qq Jan.. kLca P&.lers%on
2~ tngernc~ Jobc~n oQj~f~&F_

~flJ~Pn.~L___.

4,

I2

&

Cc)

7

l.2

7

—

tO

5°
t~ C)

l~~7

tt]

414
20

37

33
fl
2q
23
~‘C)

2

1.r
16

-.4

lo
(ej
to
40
7
7~
5

(0
7

~o.

LO

9

to

c-)
c
-4

5

(0

jo
~4o

(1

Arr.

•0
0
Ps

4-
il

.0
-J

—‘

0

1’

r
0
-J

•‘I
p
II

t
1

1

£43
0

ID
£2
‘4-

7

5

fl

Arr,

5

I—J ‘~:J
LO ~
—.~ 0
LO c+

1 0o ;‘;-r-o 0
1 Hr~z H

C~ bi
H
~4 1-’
st st

~~4

—1 —

8

5
fl
-J

—
5.




