
o 

o 

o 

o 

SRJ-Bladet 

Årgång 52 Nr 2 

1999-01-24 

Nu är vi igång igen med årets första rävjakt efter ett kort 
uppehåll efter Gunnars nyårsaftonsjakt och årsmötet den 20.1 i 
Turebergarnas klubbstuga i Törnskogen. 

Protokollet från årsmötet finns på nästföljande sidor. Som fram
går därur har vår kassör Gösta/IWH, som med stor noggrannhet 
skött SRJ's ekonomi under drygt 20 år, avböjt omval liksom re
visorn Sven (han har reviderat lika många år). Gösta avtackades 
med en keramikräv och hedersmedlemskap nr 4. Sven, som fanns på 
annan plats långt bort, fick tillsammans med Gösta en applåd men 
det är inte troligt att han hörde den. Han får en ny vid ett 
senare tillfälle. Som ny kassör valdes Gunnar S och som ny re
visor Clas T. 

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till oförändrade 100,-
1999 och bifogat finns ett inbetalningskort. Om det finnes 
kryss i denna ruta [J saknas din betalning för 1998 och du 

för 
ett 
om-

bedes därför betala 2x100,- om ditt namn skall återfinnas i med
lemsförteckningen i fortsättningen. 

Antal klubbjakter under året bestämdes till 31 st. Datum och ar
rangör finns under punkt 12 i protokollet. Leta reda på när DU 
skall lägga din jakt och fundera på var den skall läggas. 

Utöver dessa jakter kommer SM, SRJ KM/OPEN, Nordiska Mäster
skapen, Region 2-mästerskapen i USA och EM i Croatien . Ett 
späckat program med andra ord! 

Därmed över till RESULTATET av årets första jakt: 

990124/Judarn 
l) Gunnar S 
2) KON/Olle 
3) Clas T 

0.57.207st 
0.59.50 
1.04.05 

4) AKF/Bosse 
5) OY/Lasse 

1.06.12 
1.35. 02 

Årets första jakt förlades till Judarnskogen med start vid Åkes
hovs T-banestation. Det regnade under morgontimmarna när rävarna 
lades ut, uppehåll under en del av jakten och sedan åter regn 
med inslag av snö när rävarna skulle in. Ekorrarna flydde 
tallarna när kastlodet åkte upp och hundarna reste ragg när 
banläggaren brakade fram ur skogen. 

Banlängden var bara ca 2,5 km med möjligheten att ta tre rävar i 
samma pass, förutsatt att man startade i rätt riktning. 

KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 7.2 : Samling kl 1000 på Järvafältet vid Krällingegränd. 
Kör Spånga Ky rkväg upp till bensinstationen vid 
korsningen med E18 . Sväng in vid och runda bensin-
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stationen och fortsätt ned under E18 till P
platsen. Om det finns snö gäller skidjakt. 
Arr. Sven C 

Lördag 20.2: Samling kl 17001 vid Sundby Friluftsgård (tele
karta 50/DS) för den traditionella kvälls(skid)
rävjakten (skidor om det finns snö!). Glöm inte 
pannlampan!! Därefter bastu och fika hemma hos 
banläggaren Gunnar s. 

Söndag 7.3: Plats och ev kompletterande info lämnas på föregå
ende jakt 
Arr. Kalle s 

Söndag 21.3: Samling kl 1000 vid brandstationen i Näsbypark för 
Johans semmeljakt 
Arr. RGH/Johan 

Onsdag 31.3: Första kvällsjakten! Glöm inte pannlampan!!! 
Samling kl 1900 vid Kairo badplats, öster om Upp
lands Väsby. 
Kör vägen mellan E18/Stäket och E4/Rotebro. Efter 
ungefär halva sträckan mellan dessa platser, sväng 
norrut mot Upplands Väsby. Följ sedan skyltarna 
mot Kairo 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 7.4: Plats och ev kompletterande info lämnas på föregå
ende jakter 
Arr. Clas T 

Onsdag 14.4: Gäller här samma som veckan före 
Arr. Sven C 

Vi ses någonstans i "läskiga" SKOGEN1 
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v al av funktionirer mr 1999 
Till on:lförnndc mr 1999 omväljes PA Nordwacger. 
Till kassör Rir 1999 nyväljes Gunnar Svensson. pnr 460308-0195 
Till materielmrvaltare mr 1999 omväljes Olle Nilsson 
Till revisor Rir 1999 nyväljes Clas Titolin 
Till suppleant för samtliga nyväljes Gunnar Fagerberg 

Omedelbar justering 
Årsmötet beslutar att omedelbart justera punkt 8. 

Faststillande av Anavgift 1999 
Årsmötet beslutar att avgiften mr 1999 skall vara l 00 kr. 

Fikarast 
Årsmötesdeltagama gör nu uppehåll i förhandlingama mr att njuta av 
Lasse OY:s "Rag Chcw Sandwiches". Många tycker att de är goda. 

Årets jakter 1999 
24 jan -BGU, 14 feb -Sven, 20 feb -Gunnar S, 7 mars -Kalle, 21mars -RGH. 31mars -BGU 
7 aprii-Cias T, 14 april-Sven, 21 april-AKF, 28 april-KON, S maj -Gunnar F, 19 maj -BGU 
25 maj ..OY, 2 juni -HBV, 9 juni -SVM, 16 juni -EJY, 23 juni -Gunnars mara 

4 aug -KON, 18 aug -Kalle, 24 aug tisdag! -AKF, 8 sept -Clas, 15 sept -Gunnar F, 22 sep -KON 
3 okt -Gunnar F, 10 okt -EJY, 17 okt -AKF, 24 okt -DY, 30-31 okt -Gunnar S, KM+Open 
14 nov -Clas, 28 nov -BGU, 12 dec -Kalle, 31 dec-Gunnars Milleniumjakt 
Osäkerhet föreligger beträffande SM, NM. EM samt de nationella jakterna. 

Övriga frågor 
-Avgående kassören Gösta Bergman, pnr 330516-0172 påpekar att protokollet 
måste fllrdigställas snabbt och kvickt. 

- Årsmötet beslutar att PA Nordwaeger skall vara ansvarig fbr signalen SKOCK. 

- Försäkringen som vi har diskuteras. Mötet beslutar att vi skall ha den kvar. 

Prisutdelning odl avslutning 
De avgående funktionärerna Gösta och Sven avtackas. Pristagarna i poängtävlingen 
flr sina priser. Ordförande PA tackar de närvarande och förklarar mötet mr avslutat. 

= PA"Nordwaeger, mötesordfbrande 

,.d'unnar Svensson, justeringsman 



DAGORDNING VID SRJ·s ÅRSMÖTE 1999·01·20 

1. Mötet öppnas 1 q If D 

2. Val av ohlr~cPnde och seknftefare för mötet 
z_ 

3. Val av två justeringsmän 6 U ;V N fJ-12 

4. Frågan om dagordningens godkännande J._'\,.. 

5. Föregående mötesprotokoll uppläses. Frågor? o l C. 

6. Rapporter från funktionärerna 

7. Frågan om ansvarsfrihet för funktionärerna 

8. Val av funktionärer för 1999 L4 Il ~l( q)c l( /?uV>V l/l~ ·ss trr v l J 
9. Fastställande av 1999 års medlemsavgifter 

10. FIKA 

11 . 1999 års jakter 

12. Övriga frägor 

13. Prisutdelning 

Medlemmar År Antal Ändring Antal jakter Deltagare/jakt 

1998 39 - 6 27 5,9 
1997 45 - 5 33 7,2 
1996 50 + 2 28 7,4 
1995 48 - 8 28 7,4 
1994 56 - 1 o 28 7,4 
1993 66 + 3 30 7,7 
1992 63 - 2 30 8,1 
1991 65 + 6 33 8,3 
1990 59 + 4 32 9,8 
1989 55 +10 8,5 
1988 45 - 4 10,0 
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STOCKHOLMS RÄVJÄGARE 

KASSÖRENS KOMMENTAR TILL 1998 ARS BOKSLUT 

~, 5 medlemsavgifter har flutit in under året, vilket får anses va ra 
ett klent resultat. Via SRJ-bladet bör utgå en uppmaning till de 
skyldiga som önskar kvarstå i föreningen att betala även för det 
gångna året. 

Klubben har emellertid god ekonomi - nästan 11000 kronor - och 
kassören rekommenderar att pengarna används t ex till 
materielanskaffning och underhåll. 
Kassören har beslutat att efter 21 bokslut och troligen lika många 
år lämna ifrån sig uppdraget till någon annan och tackar för sig. 
Han blir dock kvar som medlem i föreningen. 

Spånga 1999-01-08 

J; ~1JM1""'-_,_ 
Gösta Bergman 
Kassör 



Inkomster 

STOCKHOLMS RÄVJÄGARE 
BOKSLUT PER DEN 31/12 1998 

Medlemsavgifter 36,5 st x 100 kr = 3650,
Ersättning från Rohde & Schwarz för lån av rävsaxar 
Ränta på postgirokonto 1998 
Bonus + ränta på postgirokapitalsamlingskonto 71,85 + 10,97 

Summa 

Utgifter 
Arsavgift för postgirokonto 
Portokostnader för 5 SRJ-blad 
Priser till poängserien 
Batterier till fånesaxar 
Idrottsförsäkring 
Amatörradiotillstånd 

Summa 

överskott 

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 1998 

Ingående saldo 
Postgirokonto 4593,82 
Post girokapitafsa mi i ngskont o 44 6 7,96 

Överskott 

Utgående saldo 
Postgirokonto 6388,68 
Postgirokapitalsamling skon to 4550,78 

Spånga 1 99 9-01-08 

~~Jur~ 
Gösta Bergman 
Kassör 

3650,-
1 000,-

33,36 
82,82 

4766,18 

( 

290,-
1100,50 ( 
550-

' 98,-
650,-
200,-

2888,50-

1877,68 

9061,78 -

1877,68 

10939,46 



Bromma 1999-01-12 

() Revisorsutlåtande över SRJ bokslut för år 1998. 
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Efter att ha läst en skrivelse från Gösta ser jag detta som sista 
gången jag har nöjet att granska och konstatera att kassören Gösta 
än en gång fört SRJ räkenskaper på ett prydligt och 
lättöverskådligt sätt samt att balansräkningen till fullo är väl 
verifierad och utan några anmärkningar. 

Med detta kan jag inte finna annat än att mötet godkänner Göstas 
bokslut per den 31/12 1998. 
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Till årsmötet: 

Om inget oförutsett inträffat mellan författandet av dessa rader 
och till kvällens möte så befinner jag mig sedan drygt ett dygn på 
Teneriffa. 

För att inte bli helt bortglömd under mötet vill ha jag följande sagt: 

För den händelse inte Gösta kan övertalas att fortsätta som kassör 
så passar även jag på att "hoppa av" som revisor vid detta 
årsmöte. 

Det är lite kort om tiden från min hemkomst från Teneriffa den 2:a 
februari till den planerade jakten söndagen den 7:e i samrna månad. 
Om det går att flytta jakten till den 14:e i stället så ordnar jag 
"skidjakt" på Järvafältet - "vanliga" stället nedanför branta 
backen vid macken. Dorn som var med 1998 minns säkert det underbara 
skidföret - en halv meter snö där skidorna hela tiden sjönk till 
"botten". 

1998 hade jag jakt i Sandvik den 15: april. Jag föreslår onsdagen 
den 14:e april i år för min del. 

Därmed är jag nöjd med mitt "jaktläggande"! och önskar Er alla en 
gemytlig kväll. Jag skall ägna Er en tanke från förhoppnings lite 
varmare breddgrader. 

Hälsningar 


