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Mjölby Jaktvårdsförenings styrelse bjuder in till årsmöte 2020.   

   

Ett år går fort och det är åter dags för ett årsmöte. Erforderliga dokument finns 

tillgängliga på vår hemsida inför årsmötet. Vi hoppas att alla fått möjlighet att 

praktisera sina skyttefärdigheter, som övats upp på våra banor i  

Hulje och Bockarp, ute i skogen och att jaktsäsongen varit till belåtenhet.  

 

Nu är det ett nytt år och snart öppnar banorna igen. Våra skjuttider finns 

anslagna på respektive bana samt på vår hemsida. www.mjolbyjvf.se. 

All tävlingsverksamheten är inställd tills vidare enligt tävlingsansvarig. 
Se på vår hemsida med mer info när tävlingarna startar upp för säsongen. 

Tävlingskalender kommer också att finnas på respektive bana.  

Följ oss också på vår Facebooksida med våra senaste nyheter. 

 

Flytten in till Hulje Skyttecenter ska vi informera om samt vår nya hemsida.  

 

Medlemsavgiften för 2020 är satt till 350 kr. För passiv medlem/stödmedlem 

eller junior är avgiften 100 kr. Skriv in förnamn, efternamn & er adress på 

inbetalningen. Nu använder vi skjutkort på bägge banorna enligt följande:  

Ett skjutkort kostar 100 kr som kan betalas med:  

Swish konto: 123 13 18 625 eller Plusgiro konto: 14 54 36 - 2 

  

Även medlemsavgiften kan betalas med Swish i år. ”Skriv vad det gäller & vem”. 

 

Vi behöver er mail adress för framtida utskick från föreningen. 

Ange er privata mailadress & privata mobilnummer samt ert för och efternamn 

under meddelande.  

Vi vore tacksamma om ni betalar in medlemsgiften så fort som möjligt eftersom 

pengarna oavkortat går till flytten in till Hulje skyttecenter. 

Tack på förhand! 

Svara med tummen upp eller OK så att vi vet att ni har mottagit detta mejl! 

 

Varmt välkommen till årsmöte för MJVF.  

Handlingarna för årsmötet finns på hemsidan under v.15, det är veckan före årsmötet 

samt att dessa finns uppkopierade på årsmötet. 

 

Tid: 18 april kl. 15:00. 

Plats: Ekliden utanför Mjölby (aktiviteter & festplats) 

Välkomna hälsar styrelsen i Mjölby Jaktvårdsförening. 
 

http://www.mjolbyjvf.se/

