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Årsmötet hölls den 27/1 hos Andras Paal på Manne Siegbahnlaboratoriet. Som vanligt redo
gjordes for vad som hänt under året, hur foreningens ekonomi ser ut samt omval av SRJ 's 
styrelse ( ordforande Håkan, kassör Gunnar S, ledamot/redaktör PA). 

Årsmötet bestämde att medlemsavgiften fOr innevarande år skall bibehållas ofOrändrad till 
200,- for aktiva medlemmar samt 100,- for stödjande medlemmar. Inbetalning bör ske 
snarast på toreningens pg-konto 40 96 39-2. Inbetalningskort bifogas på ett eget blad, så att 
ni kan lägga det tillsammans med andra obetalda räkningen for februari månad. Ange 
"Medlemskap 2010" samt namn/signal och eventuell ny adress och/eller telefonnummer. 

Årsmötesprotokollet med rapporter från funktionärerna och två insända motioner kan så små
ningom läsas på hemsidan. Bokslutet samt revisorsberättelsen bifogas bladet. 

Årsmötet avslutades med planeringen av årets jakter samt en prisutdelning. Gunnar S blev 
2009 års poängserievinnare. 

Det preliminära jaktprogrammet for innevarande år ser ut som foljer, men forändringar kan 
ske med kort varsel. Tag därfor alltid till vana att kolla hemsidan, så att du inte åker till fel 
plats eller vid fel tid! 

Dessutom kommer det att arrangeras 3 st nationella jakter for uttagningen till det svenska 
VM-laget. VM-et kommer att genomforas i norra delen av Kroatien i september. Som vanligt 
finns detaljerad info med kartor om de avklarade jaktema samt om våra kommande jakter att 
läsa på SRJ's hemsida under: http://www.ardf.se/srj 

Februari: 14 Gunnar F Kaknäs, 2m-jakt, skidor 
28 Håkan M 

Mars: 14 BGU/PA 
21 Henrik L 2m-jakt 
28 Gunnar F 1.a april-jakten! 

April: 7 AKF/Bosse 
14 Clas T 
21 Jitka 
28 BGU/PA 

Maj: 5 AMM? SVM? YFI? 
19 Monika KM/2m, Hellas 
26 KON/Olle 2m-jakt 

Juni: 2 OY/Lasse 80m-jakt 
9 OY/Lasse 2m-jakt 

16 Gunnar F 2m-jakt 
22 Gunnars mara 



Augysti: 4 KON/Olle Mörtsjön 
Il AKF/Bosse 
18 BGU/PA 
25 AKF!Bosse 

Segtember: l Jitka 
8 BGUIPA 

13-18 VM i Kroatien 
23 Håkan M 
29 Clas T KM natt 

Oktober: 3 KON/Olle 
17 Andras P KM dag 
24 Gunnar F 
31 Henrik L 

November: 14 EJY/Anders 
21 Clas T 
28 BGU/PA 

December: 12 Andras P 
31 Gunnar S 

Resultat för årets forsta jakt: 

100117/Ursvik 
l) Håkan M 0.50.26 5 st 6) Gunnar F 1.31.40 
2) Gunnar S 1.00.30 7) Bosse/AKF 1.32.30 
3) Jitka 1.08.10 8) A MM/Ingvar 1.47.00 3 st 
4) KON/Olle 1.08.20 9) AndrasP 1.12.00 5 " (till fots) 
5) Clas T 1.20.05 

Årets första jakt blev en ordentlig skidjakt med 5 st 80m-rävar. Den starka kylan vi haft under 
de senaste tre-fyra veckorna mildrades lagom tilJ jakten, och den genomfordes i ett par minus
grader. Många preparerade skidspår gav rika spårvalsmöjligheter. 

Samtliga rävar var ganska lätta att nä med skidorna på fottema, även de som låg en liten bit 
upp på en sluttning, och det fanns en del intressanta spår utfor från en av rävarna - rakt fram 
tills det tog stopp och sedan parallellförflyttning några steg. Detta upprepades några gånger 
innan det blev planmark under skidorna. 

En skidtävling påverkade banvalen vid starten men sedan var det fritt fram i spåren och efter 
jakten gavs det möjligheter att duscha och bada bastu för att värma upp den frusna kroppen, ty 
den starka blåsten gjorde det kallt att passera de öppna fälten. Banläggare BGU/P A. 

Här kommer lite mer detaljerad info om KOMMANDE JAKTER: 

Söndag 14.2: Samling kl l 0.00 vid Kaknästomet för en 80m-skidjakt (om inte vädret 
ändras och snön smälter). 
Arr. Gunnar F 



Söndag 28.2: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Håkan M 

Söndag 14.3: Samling k110.00 vid bortre P-platsen på Kärsön. Skidjakt beroende på 
vädret och snötillgången 
Arr. BGUIPA 

Söndag 21.3: Samling kl l 0.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Henrik L 

Söndag 28.3: Samling kl 10.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan för 
årets 1.a apriljakt, som flyttats till detta datum pga påsken 
Arr. Gunnar F 

Onsdag 7.4: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan för 
vårens första onsdagsjakt 
Arr. AKF/Bosse 

Onsdag 14.4: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Clas T 

Onsdag 21.4: Samling kl 19.00 vid plats som meddelas via e-post och på hemsidan 
Arr. Jitka 

Onsdag 28.4: Samling kl 19.00 vid BVSOK's klubbstuga vid Kaanan för en jakt i 
Grimstaskogen 
Arr. BGU/PA 

Nästa SRJ-Blad beräknas komma ut i slutet av april med info om fler klubbjakter samt de tre 
nationella uttagningsjaktema för att vaska fram VM-laget. 

Väl mött i "läskiga" skogen! 

Red. PA Nordwaeger/SMOBGU, Kyrkoherdevägen 17, 168 59 BROMMA 

Tel: 08-26 02 27 
0703-024 533 

e-post: panord@algonet.se 
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Föreningen 

Stockholms Rävjägare 

Bokslut per den 31 december 2009 

Inkomster 
Medlemsavgifter 28 st varav 3 st x 100kr, l st x 150kr samt 23 st x 200kr, 
utfallet och fordelat över åren specat enl bilaga medlemsforteckning 20 l 0-01-09 
Kartor, redovisning, klubben stöttat med 20:-, 300:- inbetalt av Andras 
överskott SM arrangemanget 2009 
Ränta 2009, på Sparkonto Företag Nordea 

Summa kronor 
/ 

Utgifter 
SSA medlemsavgift för SRJ 2009 
Klubbtillstånd: Amatörradio 2009, SK0CK ingår numera i SSA-medlemskapet 
Idrottsförsäkring aktiva medlemmar l -25, 2009, olycksfall 
Årsavgift PG-konto, anslutet till ePG 
.se Domän namn ardf.se 
PG-avgift på en inkommande Internetbankbetalning 
Fika årsmötet 
Priser till deltagarna i poängserien 
Webbhotell avgift för vår hemsida 
GPS-klocka för utvärdering, Garmin Forerunner 405 
PG-avgift på en inkommande Internetbankbetalning 
Kartor, redovisning, klubben stöttat med 20:-, 300:- inbetalt av Andras 
Porto SRJ-bladet, PA har ej kommit in med något anspråk på ersättning ännu 

Summa kronor 

5.250:-
300:-
197:-

15:36 
5.762:36 

440:-

750:-
450:-
180:-

1:50 
321:50 
711:-
150:-

3.424:-
1:50 

320:-
---

6.749:50 

Balansräkning per den 31 december 2009 
Ingående saldo 
Plusgiro 
Kassa 
Sparkonto Företag Nordea 

Årets rorlust 

Utgående saldo 
Plusgiro 
Kassa 
Sparkonto Företag Nordea 

Stockholm 2010-01-21 

~~ 
/ C:Unn-ar Svensson 

Kassör 

10.023:56 
0:-

2.722:51 12.746:07 

9.021 :06 
0:-

-987:14 

2.737:87 11.758:93 



Föreningen 

Stockholms Rävjägare 
Kassörens kommentarer till bokslutet för år 2009: 

2009 års resultat uppvisar ett underskott på 987:14 
Beror på projektet GPS-klocka som skall utvärderas. 

Inkomsterna: 
28 medlemsavgifter med 5.250:- har inkommit under året gällande olika år, fördelningen framgår av 
medlemsförteckningen 2009-01 -09. 
Kartor, redovisning 300:-, inbetalt av Andras 
Ränta på Nordea Sparkonto Företag år 2009 gav 15:36. 

SUMMA INKOMSTER 5.762:36 

Utgifterna: 
Medlemsavgift SSA, däri ingår numera tillståndet för klubbsignalen SK0CK 440:
Kostnaderna för Försäkringen 2009 750:-
ePlusgirokonto: Fast årsavgift 450:- samt två avgifter 1:50 = 453:
Webbhotell kostar oss 180:-/år samt domänavgiften ardf.se 150:- /år= 330:
Porto SRJ BLADET, PA har ej kommit in med yrkande om ersättning. 
UnderhållRÄVAR 0:-
Årsmötet i januari 2009 i Voice Providers lokaler, bjöds vi på fika för 321:50 
Priser Poängserien 711:-
Projektet GPS-klocka skall utvärderas 3.424:-
Kartor, redovisning, klubben stöttat med 20:-, 300:- inbetalt av Andras 

SUMMA UTGIFTER 6.749:50 

Driften har gått med underskott 987:14 

SRJ:s tillgångar är .11.758:93 

Under år 2009 sjunk inflödet av pengar från medlemmarnjämfört med 2008, minus 450:-. 
28 inbetalningar 2009 gav 5.250:- mot 33 inbetalningar under 2008 som gav 5.700:-. 

' 

Bara för att ha en jämförelse med hur utfallet har varit de närmast föregående åren: 
År 2007 25,5 inbetalningar 4.600:-, År 2006 31 inbetalningar 5.400:-, År 2005 38 inbetalningar 
5.600:-, År 2004 34 5.400:-. 
Före höjningen till 200:-1100:- År 2003 36 inbetalningar 3.600:-, År 2002 43 inbetalningar 4.301:-. 

Det ser ljust ut för kommande år 2010. 
Vi har 11.758:93 i kapital och inga stora planerade investeringar, så jag föreslår att årsavgiften 
förblir oförändrad: 100:- l stödjande medlem och 200:- / aktiv medlem. 

Stockholm 2010-01-21 

~~ 
Kassör 



Revisionsberättelse 
för 

Föreningen Stockholms Rävjägare 

Perioden 2009-01-01 t.o.m. 2009-12-31 

l egenskap av vald revisor för Föreningen Stockholms Rävjägare framlägger jag härmed 

följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009-01-01 t. o. m. 2009-12-31. 

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 21 januari 2010, med ett utgående saldo av 11 758,93 fastställs. 

Jag föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

Ekerö 22 januari 2010 

Clas Thoren 


