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SRJ-Bladct 

Årgång 56 Nr 2 

2003-02-02 

Årsmötet hölls som planerat den 15/1 i Turebergsstugan med åtta deltagare och som vanligt 
redogjordes för föreningens ekonomiska situation samt planerades de kommande jakterna 
under året. Årsmötesprotokollet finns längre fram med preliminära jaktdatum (kontrollera när 
DU fått dig en jakt tilldelad!!) liksom kassörens och revisorns redogörelser. En ny uppdaterad 
adresslista samt poängserievinnarlista finns också. 

Medlemsavgiften för innevarande år bestämdes till oförändrade l 00,- och ett inbetalningskort 
finns bifogat. Kontrollera i adresslistan att du inte släpar efter med betalningen från förra året; 
gör du det, betala allt på en gång nu. 

Utöver våra klubbjakter kommer tre uttagningsjakter (SRJ i april, VRK i början av maj och 
BRJ i slutet av samma månad) för höstens EM i Polen den 6-11/9, ett SM (förhandlingar 
pågår om plats och tid med en klubb i södra Sverige), ett NM den 5-6/7 i Norge, ca 50 km 
norr om Oslo samt vårt K.M/OPEN i oktober. Detaljerad information om dessajakter kommer 
så småningom via SRJ-Bladet, e-post samt på OY's hemsida <http://ardf.netrunner.org>. 

Ovanstående är vad som komma skall men vi börjar med resultatet av årets fOrsta jakt: 

030202/U rsvik 
l) Gunnar S 
2) Håkan M 
3) KON/Olle 

0.45.50 
0.54.20 
1.18.25 

5 st 4) Clas T 
5) AKF/Bosse 

1.38.50 
0.28.00 2 st 

En 2m-jakt för att mjuka upp ben och hjärna så här i början av säsongen. Banlängd ca 3 km i 
en ganska snöfattig terräng, dock kunde man spåra sig in till rävarna om man hade örnblicken 
med sig. 4:an räv var lite knepig att pejla på om man kom in från fel håll; Håkan fick ett 90 
grader(!) brett maximum vid ett tillfälle. Olles sax krånglade så han tvingades tillbaka för alt 
byta men det gick ju ganska bra ändå. 

Kallt och rejält blåsigt men uppehållsväder. Solen kom fram senare på eftermiddagen. 

KOMMANDE JAKTER: 

Lördag 

Söndag 

Söndag 

15.2: Observera dag! Samling kl17.00 vid Sundby friluftsgård i Huddinge 
för Gunnar' s traditionella lördagskvällsskidjakt (om det finns snö!) 

23.2: Samling kl 10.00 vid P-platsen Ekebyhovs skidbacke på Ekerö. Finns 
det snö, gäller skidjakt. 
Arr. Håkan M 

9.3: Samling kl 10.00 vid Kaknästomet för en Djurgårdsjakt Finns det snö, 
gäller skidjakt. 
Arr. Gunnar F 
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Söndag 23.3: Samling kl l 0.00 vid Näsbyparks brandstation för en jakt, följd av hem-
lagade semlor, the och kaffe 
Arr. RGH/Johan 

Tisdag 1.4: l :a apriljaktcn. Närmare besked om tid och plats lämnas på föregåen-
de jakter samt via e-post och OY' s hemsida. 
Arr. OY/Lasse och KON/Olle 

Onsdag 9.4: Samling kl 19.00 ror säsongens första kvällsjakt vid Knalleborgs dag-
hem på Ekerö. 
Arr. Clas T 

Lördag 12.4: Nationell jakt i SRJ-regi med en 2m- och en 80m-jakt. Dennajakt blir 
den första uttagningsjakten ror åretsEMi Polen. 

Tid och plats meddelas på föregående jakter, via e-post samt på OY' s 
hems ida. 
Arr. BGU/PA 

Onsdag 16.4: Samling kl 19.00 under Kymlingelänken i Kista ror en jakt i Ursviks-
terrängen (och kanske i Kista industriområde) 
Arr. EJY/Anders 

Onsdag 23.4: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas på föregående jakter 
Arr. KON/Olle 

Nästa blad beräknas komma ut i slutet av april med info om jakterna i maj ochjuni samt NM
et i Norge. 

Glöm inte bort att betala medlemsavgiften! 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Grävlingsvägen 59, 167 56 BROMMA 
Tel: 08-26 02 27 (B); 08-50 55 78 50 (A); 0703-024 533 (mobil) 
Fax: 08-30 50 41 
e-post: panord@algonet.se 
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ARSMÖTE STOCKHOLMS RÄVJÄGARE 

Dag 
Tid 
Plats 
Närvarande 

l 

l S januari 2003 
1900 
Turebergs IF Orienterings klubbstuga, Törnskogen, Sollentuna 
Sven Carlsson, Hans Sundgren, Bo Lindell, Clas Thoren, Håkan Melin, Olle Nilsson 
Gunnar Svensson och Lars Nordgren. 

Mötet öppnas av ordllirandes suppleant Håkan Me lin, enär P-A Nordwaeger är på Kongens Nytorv i tjänsteärende. 

2 
Till ordfOrande for årsmötet väljes Håkan Me lin. Till sekreterare llir mötet väljes Lars Nordgren. 

3 
Till justeringsmän väljes Olle Nilsson och Bo Lindell. 

4 
Dagordningen godkännes med lliljande ändring: Punkt l O delas upp i l OA och lOB. lOB lägges in direkt fdre punkt 
5. Punkt lO kallas tOA. 
Till övriga frågor tillkommer "Hasses demo". 

lOB 
Småfika enär kaffet är klart. 

5 
Föregående mötes protokoll, den 16 januari 2002, godkännes. 

6 
Rapporter från funktionärerna. 
P-A 29 jakter under året. 
Gunnar redogör fOr bokslutet. Driften går med visst underskott. Årsmötet bestämmer att klubben kan ha råd med att t 
ex en nationell jakt kostar mer än vad de tävlande betalar. 
Olle Tekniken har gått i samma hjulspår som i fjol. Olle efterlyser en tvåmeterssax med bättre dämpning. Hans 
Sundgren har hört att Leif Zetterwall nu bygger en ny sorts tvåmetersmottagare. Bosse Lindell har också funderat på 
en ny sorts sax. Vem har de ryska sändarna? Kan det vara Bosse Söderqvist möjligen? 
Intresset llir tvåmetersjagandet är i ökande. Flera utrustningar behövs. 
Revisorn Clas har reviderat räkenskaperna och ffireslår ansvarsfrihet. 
Suapleanten Håkan har inte haft någon betungande uppgift under 2002. 

7 
Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet får det gångna året av ett enhälligt årsmöte. 

8 
Val av funktionärer 2003. Samtliga funktionärer omväljes. 
Ordfårande Per-Axel Nordwaeger, SMOBGU 
Kassör Gunnar Svensson 
Teknikutvecklare Olle Nilsson, SMOKON 
Revisor Clas Thoren 
Suppleant Håkan Melin 

9 
Medlemsavgiften 2003 fastställes till ollirandrade 100 SEK. 



tOA 
Fortsatt fikande. Lasse SMOOY bjöd på gott kaffe och härliga smörgåsar. 

11 
2003 Ars jakter 
Mötet beslutar att arrangören själv tär bestämma om jakten går på 144 eller 3,5 MHz •. 

Febr 
2 144 BGU Ursvik 
15 3,5 GS Sundby 
23 Håkan Ekerö 
Mars 
9 GF Kaknäs 
23 3,5 RGH Näsbypark 
April 

o l KON-OY 
9 CT 
12-13 Nat SRJ 
16 EJY Kista 
23 KON 

o Maj 
3-4 N at 
7 AKF 
14 OY 
21 SVM 
24-25 N at 
28 
Juni 
4 HBV Altorp 
Il 144 OY Backig! 
18 GS 
Juli 
~s ... ,; NM 
Aug 
6 KON Rös j ön 
12(13) AKF Stockby 
20(19) BGU 
? SM? 

o 27 evBGU 
.s.m 
~ 6-~~ EM 
10 Clas 
17 Håkan 
24 KON 
Okt 
5 Adam, AKF:s 50 årsjubeljnkt! 
11-12 Open (EZM) 
19 AKF 
26 EJY 
Nov 
9 CT 
16 AKF 
30 BGU 
~ 
14 144 HAkan 
31 GS 
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12 
Övriga frågor 
a) Hans SMOSVM demo av en micro-räv fOr 144 MHz. 
b) Håkan: Kan SRJ teckna forsäkring fcir egna tävlande? Den SRJ har gäller om vi springer på av SRJ arrangerade 

eller representerande SRJ vid av annan arrangerad jakt. SSA kan teckna en fOrsäkring då vi representerar Sverige. 
c) W ebben skall dras igång igen med Lars och Håkan som redaktörer. 
d) Gunnar skulle vilja ha Sportidentenheter på rävarna. Priset blir högt. Inget beslut. Dock vill mötet uppmana 

arrangörer av större tävlingar att använda Sportident. Erfarenheterna från Open var mkt goda. 

13 
Prisutdelning poängserien 
l Gunnar Svensson Flitig 
2 Håkan Melin 
3 P-A fär en hederskorg 
4 Olle Nilsson 
5 Bo Lindell 
6 Clas Thoren 
7 OY 
8 Hans Sundgren 
9 Sven Carlsson 

14 
Reservordförande Håkan fårklarar mötet fOr avslutat och tackar alla for en trevlig afton. 

Stockholm den 16 januari 2003 

Vid protokollet 
Lars Nordgren 
SMOOY 

Justeras 
Bo Lindell 
SM5AKF 

Justeras 
Olle Nilsson 
SMOKON 

............. ................................................ . .......... ~ ...... " ...................................... . 
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Stockholms Rävjägare 

Bokslut per den 31 december 2002 
Inkomster 
Medlemsavgifter 42x 100:- + l x 10 l :-(fördelat över åren enl bilaga medlemsförteckning 20021231) 4.30 l:---
Utlåning av sändare/mottagare 200 l, ersättningen kom på detta år 500:---
Ränta på PG-konto 2002 17:63 
Ränta på Girokapital-konto 2002 9:26 

Utgifter 
Årsavgift PG-konto 
SSA medlemsavgift för SRJ 
Fika årsmötet 2002, Lasse OY bjöd på kalaset 
Del av priser poängserien 200 l 
Priser poängserien 2002 198:-, 550:-
Sorgbukett till Hedersmedlem Lennart Lerhammar bår 
Klubbtillstånd Amatörradio 2002 
Porton SRJ-Bladet: 

Summa kronor 4.827:89 

310:---
390:---

249:---
748:---
620:---
365:---

246,40 5/01, 200:- 1/02, 207:80 2/02, 272,80 3/02, 200:- 4/02, 244:- 5/02 
Porto SRJ-Biadet förbetalt ej ännu utnyttjat porto 

1.371:----
93:40 

198:75 
538:---

Kopiatorpapper till SRJ-Bladet 
Ersättning för kopiator nyttjande sedan 1998 sept t o m 2'002 dec 
Nationellajaktema på Ängsjö i April, bilhyra o bensin 
Idrottsförsäkring 25 tävlande 2002-08-01 - 2003-07-31 
Nya små orienteringstrianglar 
Ny ack till 5:ans räv 
Öresutjämning vid betalningar 

Summa kronor 

1.838:60 
650:---
240:---
268:---
-0:20 

7.879:55 

Balansräkning per den 31 december 2002 
Ingående saldo 
Postgiro 
Kassa 
Girokapital Nordea 

Årets underskott 

Utgående saldo 
Postgiro 
Kassa 

Girokapital Nordea 

Stockholm 2003-01-06 

Gunnar Svensson 
Kassör 

13.336:87 
0:---

4.638:08 17.974:95 

10.075:95 
0:---

- 3.151:66 

4.747:34 14.823:29 
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Stockholms Rävjägare 

Kassörens kommentarer till bokslutet för år 2002: 

Året som har gått uppvisar ett underskott. 

Inkomsterna: 
43 medlemsavgifter har inkommit under året gällande olika år, fördelningen framgår av medlems
förteckningen 2002 12 31. 

Totalt har vi under åren fått in 39 + 2 medlemsavgifter avseende året 2002 samt vi har 2 
hedersmedlemmar= 43 klubbmedlemmar har gjort rätt för sig för år 2002. 
Detta ger 7 flera medlemmar år 2002jämfört med 2001,2 helt nya medlemmar och flera tidigare 
medlemmar har betalt. 
En inkomst till har varit en utlåning av utrustning år 200 l som redovisades detta år, 500:-

S:a ca + 4800 

Utgifterna: 
SRJ-Bladet ligger på dryga 2.200:- som betalts ut under 2002, 
vår Nationellajakt på Ängsjö med bil hyra- transport av jägarna ut till startområdet kostade dryga 
1.800:-, 
fasta kostnader för Postgirokonto o SSA o klubbsignalen kostar c:a 1.000:-/år tillsammans, 
priser till poängserien 2001 samt lite till 2000 blev nästan 1.000:-, 
dessutom finns div mindre kostnader under 1.000:- nivån alla ihop blir c:a 1.800:-. 

O S:a ca -7.800 

o 
Driften går med c:a 3.000:- i underskott, med dom innestående medel som klubben har, föreslår jag att 
medlemsavgiften behålles oförändrad 100:- per medlem och år. 

Kapitaltillgången på 14.823:29 kronor borgar för att vi kan ta eventuellt kommande underskott i den 
löpande driften av klubben och att vi kan sätta igång byggandet av nästa generations sändare samt vi 
vet att SRJ som årets SM-arrangör kan få ende) kostnader i samband med arrangemanget. 

Stockholm 2003-01-06 

Gunnar Svensson 
Kassör 
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Revisionsberättelse 
för 

Föreningen Stockholms Rävjägare 
perioden 2002-01-01 t o m 2002-12-31 

l egenskap av vald revisor för Föreningen stockhalms Rävjägare framlägger jag 
härmed följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2002-01-01 t o m 
2002-12-31. 

Jag har granskat föreningens räkenskaper och kassörens bokslut och balansräkning 
för den aktuella perioden. Det finns ingen anledning till anmärkningar. Alla handlingar 
och verifikationer är i föredömligt skick. 

Jag tillstyrker att det av kassören Gunnar Svensson framlagda bokslutet och 
balansräkningen av den 6 januari 2003, med ett utgående saldo av 14823.29 
fastställs. 

Jag föreslår att kassören Gunnar Svensson beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2002. 

Ekerö 9 januari 2003 

{ 
{(!t{~ 
Clas Theren 


