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ÅRSMÖTET hölls planenligt hemma hos Bosse den 26. jan med åtta (1)
deltagare nämligen —EJY; —BZR; -CTU; -KON; —CZI; Gunnar; -BGU samt
värden -AKF.

All relevant information från kärngruppens saininankommiträde finns
redovisad i bifogat protokoll. Läs och begrunda vad vi kokade ihop,
i synnerhet de jaktarrangörer som blev tilldelade —men inte till
frågade om— sin beskärda del av årets jakter.

KOMMANDE JAKTER

Lördag 12.3:

Söndag 27.3:

Onsdag 13.4:

Onsdag 27.4:

Onsdag 4.5:

Lördag 7.5:

Ågesta friluftsgård. Närmare informationer se före
gående SRJ-blad

Samling kl 0950 på Lovö vid P—platsen vid Norrby.
Vägbeskrivning: kör förbi FRA, tag 1. väg till höger,
kör förbi ridskolan, sväng 1. väg till vänster och
följ den tills Du ser SRJ-skylten pekande åt höger.
Arr. —ACU/Uno

Samling kl 1850 vid östertälje skola (Idrottsplatsen)
Se telekartan över Södertälje blad 1209 i nedre högra
hörnet.
Arr. —EJY/Anders

Samling kl 1840 vid Viksjö Motionsgård. Se telekartan
blad 3. Kör Viksjöleden — Hummelmoravägen - Viksjö
motionsgård. Därifrån är det skyltat till startplatsen.
Arr. Sven C

Samling kl 1850 vid Täby Idrottsplats (Täby Kyrkby).
Åk till Täby Kyrka och fortsätt ytterligare ca 1 km.
Sväng till höger vid SRJ-skylt.
Arr. -KON/Olle

Årets första nationella jakt. VRK arrangerar. Närmare
info i nästa SRJ-blad samt i Räv—Info.

Samtliga utvalda rävjaktsarrangörer ombedes vänligen men bestämt
att snarast informera sig om tilldelad dag samt också börja fundera
på var jakten skall vara. Meddela mig gärna i god tid om detta; dock
inte under vecka 8-10 såvida ni inte vill jaga mig runt i England.

Slutligen bifogas ett inbetalningskort för detta års medlemskap.
Bör användas snarast! Postgironummer 40 96 39—2, Föreningen Stock
holms Rävjägare.

VÄL MÖTT 1 SKOGEN!

Red. PA Nordwaeger/—BGU, Grävlingsvägen 59, 161 37 BROMMA
Tel. 08—26 02 27 (bost) , 08—29 02 45 (arb)



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN STOCKHOLMS RÄVJÄGARES ÅRSMÖTE

DEN 26 JANUARI 1983.

P A Nordwaeger öppnade mötet.

2. Till mötesordförande valdes P A Nordwaeger, SMØBGU och
till mötessekreterare Torbjörn Jansson, SM5BZR.

3. Till justeringsmän valdes Gunnar Svensson och Bo Lindell, SM5AKF.

4. Dagordningen godkändes — dock med möjlighet för punkt lO — fika
och bildvisning att komma vid lämpligt tillfälle.

5. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och godkändes.

Enligt detta protokoll skul le de fern sämsta jakterna i poäng—
serien räknas bort. 1 den utsända resultatlistan för 1982 års
poängserie har bara de fyra sämsta jakterna borträknats, ef
tersom resultaträknaren ej haft tillgång till protokollet.
Med anledning härav justerades resultatlistan, varvid också
ett par andra felaktigheter korrigerades.
Ändringarna medförde följande: 1: Gunnar Svensson 133 PI,

2: —KON/Olle 124 p., 3: —AKF/Bosse 120 PI, 4: —CTU/Clas—G 117 p.,
5: •-CZI/Klas 115 p., 6: Sven Carlsson III
13: —lQ/Alf och —BZR/Tobba 40 p.

Rapport från funktionärerna:

P A Nordwaeger redovisade medlemsantalet — 73 st — en ökning med 5
och medeltalet jaktdeltagare — 9,7 st — en minskning med 2,1.
Utförligare siffror finns 1 bl laga till protokollet.

Gunnar Svensson redovisade rävjagandet. Vi har haft 20 jakter
plus KM 1 SRJ—regi.
SRJ har varit dåligt representerat vid årets nationella jakter.

Kassören Gösta Bergman var ej närvarande. Hans rapport presente
rades av P A Nordwaeger och bifogas protokollet.

Funktionärerna bevi ljades full och tacksam ansvarsfrihet för 1982.

Val av funktionärer för 1983.

Till redaktör omvaldes P A Nordwaeger, SM0BGU.
Till redaktörsassistent omvaldes Gunnar Svensson.
Till kassör omvaldes Gösta Bergman, SM0IWH.

Se även punkt 12—4.

1983 års avgifter fastställdes. Ingen ändring.

Medlemsavgift 30:—
Fami ljemedlemsavgift 5:—
Startavgift 2:—

Fika och blldvisning. Fikat klarades av 1 samband med punkt 6
och blldvisningen flyttades tIll slutet av mötet.



1983 ~rs tävling

L 5/2 BGU Lovö
L 12/3 Gunnar 5 Ågesta
5 27/3 ACU
o 13/4 EJY
o 27/4 Sven Carl
o 4/5 KON
L 7/5 Nationell
o 18/5 BGU
O 25/5 AKE
L 28/5 Nationell t5rebro
L 4/6 TSA Domarudden
o 8/6 CZI
O 15/6 BZR
O 22/6 CTU
O 29/6 CLE

Det alla som vederbör hava sig

övriga frågor.

Beslöts att föreningen inte ska bidra till resor till SM
och nationella jakter.

12—2. Beslöts att anskaffa en utlåningsmateriel låda med rävsaxar,
hörlurar, kompasser, pannlampa o.dyl. Reservmateriel t.ex.
extra hörlurar ska finnas.

Beslöts att klubbens fem automaträvar ska färdigställas. De är
ännu inte helt fältmässiga, även om de fungerat oklanderligt
under året. Ett Iätthanterl igt batteri Iaddningsaggregat ska
tas fram. Olle/—KON, Bosse/—ME och Anders/—EJY åtgärdar.

12—4. Olle Nilsson, SM0KON utsågs till materielförvaltare.

12—5. Gunnar Svensson undersöker ti 1 1 nästa årsmöte vad det Innebär
och kostar att ansluta SRJ till Svenska Orlenteringsförbundet.

12—6. Täby Sändareamatörer erbjöd sig värdskapet för nästa årsmöte.
Tid och plats blir onsdag 25 januari 1984 i TSA:s klubblokal.

12—7. 1 1983 års poängserie ska de fem sämsta jakterna räknas bort.

3. Prisutdelning i 1982 års poängserie törättades.

14. Gunnar Svensson och Anders Gylin visade intressanta bilder från
diverse stora jakter SM, NM, VM mm. Gunnar kryddade visningen
med overheadbilder av kartor/banor, vilket var givande.

Mötet avslutades klockan 22.45 och kvällens värd Bosse —AKF
avtackades.

2~ 2~~--—
vid protokollet

CTG
Nationell Falun
AKF
BF

sson

Västerås

sprogran planerades.

o 10/8
L 13/8
O 17/8
o 24/8
LS 27—28/8 SM EskI Istuna
O 7/9 HBV & Lennart Berg
O 14/9 Salem ö~<
EL 23—24/9 KM IWHc*c
5 9/lo MDV I%(j~s
5 16/10 Gunnar 5
5 30/lo BZR ott cau fl’flbaj
5 6/II Nynäshamn as’
S 20/II BGU

2.

12—1

~) ~cktd 7~2o(-7S

hörsamligen att efterrätta.

justeras justeras



STOCKHOLMS RÄvJÄGARE

Bokslut per den 31/12 1982.

Inkomster

Medeem6avgz~.e (1981—1982, 20 Iz.&) 20,00

MedEern~avgL,5t~ okdöuvtLc (64 ~s-t a 30 kn./&t) 1920,00

Medeenåczvg~te& 6oanLfjemcd!enimcvt (8 4-t a 5 fvt/6t) 40,00

ÖvQÄåIzott ~kdn åtcattzcU4an 200,00

Ränta å faczpL&f4amtLng4fzonto 131,53

2311,53

Utgifter

Pk~i4vt ~ö4 pOäng4eSLen 483,80
Fön.täidåg på ån.hmtjte. 140,00

Pon.to och dLå-t’ribwtiovt ~u SRJ-bZczd 663,50

Sc~pta-4c.t 143,40

T’Lyc(znJ.ng av 1000 £nbeto1nJ~ig4(zont 224,80

Ka.å.ttod 7 ~t 87,50

Sändcvtboxan. 4 åt 300,00

Pkog’tanmiaLng av automat~ ptaå mataäzL 582,50

2625,50
Underskott 313,97

2311,53

Balansräkning per den 31/12 1982.

Ingående saldo
PoåtgL’tokonto 596,40
KapLtoLsamtLngå Iwnto

Autornaträvkonto 794,45
SEJ övriga tillgångar 1450,01 2244,46 2840,86

Underskott 313,97

Utgående saldo
Poåtgiitolzonto 1150,90
KapLtatsamttngålwnto 1375,99

Sp’nga 83-01-24
•~% 4it ~~
Gosfa Bergman ,
Kassör



STOCKHOLMS RÄvJÄGARE

~~

Föreningens ekonomi är stabil och någon anledning till höjning av
medlemsavgifterna finns inte. Visserligen slutar vi med ett litet
underskott på drygt 300 kronor, men detta är bl a föranlett av att
vi under 1982 anskaffat våra nya automatsändare, något som kostat
oss närmare 900 kronor. Vi bör under 1983 få ett överskott på cirka
iooa kronor om inget oförutsett inträffar eller att årsmötet beslutar
om någon utgift.

Den uppmärksamme läsaren av balansräkningen lägger förmodligen märke
till att kapitalsamlingskontots uppdelning i ett automaträvkonto
och ett konto kallat SRJ övriga tillgångar i utgående saldo-delen
upphört. Detta med anledning av att automaträvkontot tömts och
drygt det vid anskaffningen av automaterna. Under 1982 har från
kapitalsamlingskontot överförts 1000 kronor till postgirokontot.
Kassören har funnit att cirka 1000 kronor är en lagom buffert
att hålla sig med på postgirokontot och när det börjar närma sig
2000 kronor är det dags med en överföring tillbaka.

Kassören beklagar att han inte med sin person kan delta på årsmötet,
men hoppas att hans andedräkt skall sväva över det, någon till straff
androm till varnagel. Slutligen, sagde ande motsätter sig inte omval,
om, av en händelse, frågan skulle komma på tal.

~ånga 83~1-24
ÅZ.c~_4 4/14~
Gosta Bergmanf
kassör




