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Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 
mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 
 
 
§ 1. INLEDNING.  
 Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert Henriksson hälsar alla ombud  
 och enskilda medlemmar välkomna till den 124:e årsstämman 2011. 
 Parentation hålls över jägare som gått bort under året däribland eldsjälar som 
 Karl-Rune Bergdahl och Krister Mattsson. 
 
§2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD. 
 Robert Henriksson informerade att vid ingången har ombudslistan avprickats 
 och fullmakter kontrollerats. 
 
 Årsstämman beslutar att godkänna avprickad ombudslista som röstlängd. 
 
 Krets                  Ombud         Fullmakter      Antal röster 
 Arvidsjaur  2 - 2 
 Arjeplog  1 - 2 
 Boden  5 - 5 
 Gällivare  3 1 4 
 Haparanda  3 - 3 
 Jokkmokk  2 - 2 
 Kalix  2 - 2 
 Kiruna  4 - 4 
 Luleå  6 3 9 
 Pajala  1 - 1 
 Piteå  6 - 6 
 Råneå  1 - 1 
 Älvsbyn  3 - 3 
 Överkalix  2 - 2 
 Övertorneå  2 - 2 
  
 Norrbottens hundklubb 1 - 1 
  
    
 Totalt  45 4 49 
 
 
§3. STÄMMOFUNKTIONÄRER 
 

3a) Val av ordförande 
Valberedningen föreslår Eilert Appelqvist, Luleå till ordförande vid årsstämman 
samt Robert Henriksson som bisittare. 
 
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
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3b) Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 
Valberedningen föreslår Inge Öhrnerling, Luleå och Håkan Nartijärvi, Kiruna. 
 
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
3c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare. 
Robert Henriksson meddelar att Åsa Karlsson är av styrelsen utsedd till  
sekreterare för årsstämman. 
 
 

§4. ANFÖRANDE: Robert Henriksson, länsordförande 
 Händelser från det gångna verksamhetsåret i stort. 
  

- Roger Lundqvist har anställts som ny jaktvårdskonsulent. 
                        Roger presenterar sig själv. 
                      - Medlemmarna har minskat med 300 st i länet och 4000 st i landet 

- Viltförvaltningsdelegationerna på Länsstyrelsen 
- Omröstningen i riksdagen i fjälljaktsfrågan  
- Rovdjuren, björn, lo och varg 
- Spillningsinventeringen på björn är genomförd och resultat väntas 
- Viltdata 
- Älgjakten, mer än 11000 älgar är skjutna i länet. Nytt älgförvaltningssystem 
   införs år 2012. Det medför att länet kommer att indelas i ett antal    
   älgförvaltningsområden. Hur många är oklart i nuläget. 
 
ANFÖRANDE: Kristina Gustavsson      
- Älgförvaltningssystem 
- Fjälljakten, framtiden,  kunskapskrav för utländska jägare 
- Dubbelregistreringen på jakt ovan odlingsgränsen 
- Rovdjur, vargjakt och lodjursjakt 
- Jägarexamen på Internet e-jakt, litteratur på ljudbok 
- Medlemslyftet, en ny satsning som gör att 3 personer anställs med  
   uppgift att öka medlemsantalet till 200 000 jägare. 
- Vildsvin 

 
ANFÖRANDE: Bo Nilsson 
Bo sitter med i Fjällrådet. Han efterlyser i stort, tydlighet, vad som händer i  
rådet blir klargjort och vad som förväntas att rådet har för uppgift. 
- Kunskapskrav för utländska jägare, guide-tvång 
- Fjällkommunernas länsstyrelsers olika tolkningar av regler 
- Myndigheternas uteblivna uppföljning av överskjutning av älg 
- Svårigheter med att förnya jaktlagen med yngre jägare 
- Mer information om fjälljaktfrågan i media 

 
ANFÖRANDE: Niklas Lundberg 
- Rävens dvärgbandmask 
- Niklas uppmanar varje krets att samla in 4 rävar var att skicka till SVA för  
   analys och delar därför ut material för dess genomförande 
- Vid resande till Norge med hund ska hunden avmaskas med medel mot 
   bandmask 
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§5. FRÅGA OM STÄMMAN ÄR STADGEENLIGT UTLYST 
 Björn Sundgren informerar att stämman har utlysts genom annons i Svensk 
 Jakt Nyheter i januari och februari och på hemsidan samt att personlig 
 kallelse har skickats till anmälda ombud. 
 Helt i enlighet med beslut på årsstämman 2010. 
 
 
§6. STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 Stämmans ordförande föredrar styrelsens verksamhets- och förvaltnings- 
 berättelse. 
 
 Årsstämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens verksamhets- 
 och förvaltningsberättelse till handlingarna. 
 
 
§7. TILLSTYRKTA MOTIONER PÅ ÅRSSTÄMMAN 2010 
 Robert Henriksson informerar att styrelsen i årsstämmohandlingarna har  
 redovisat åtgärder till följd av tillstyrkta motioner vid årsstämman 2010. 
 
 Årsstämman beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
  
 
§8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 Berättelsen från revisorerna har varit bilagd med årsstämmohandlingarn. 
 Revisor Rolf Segerlund läser upp revisionsberättelsen. 
 
 Årsstämman beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
 
§9 BESLUT OM RESULTATRÄKNING SAMT FASTÄLLANDE AV 
 BALANSRÄKNING. 
 Eilert Appelqvist frågar stämman om synpunkter på resultat- och balans- 
 räkning. 
 
 Årsstämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att godkänna och 
 fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2010. 

 
 
§10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 Revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
 räkenskapsåret. Ordföranden frågar om styrelse kan beviljas ansvarsfrihet. 

 
Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med 

 revisorernas förslag. 
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§11 ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA 
 
 Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att ersättningar 
 till förtroendevalda skall vara enligt nedanstående. 
 
 Bilersättning: Skattefria delen av den statliga ersättningen 
 
 Ersättning för  
 förlorad arbetsinkomst: Enligt intyg från arbetsgivaren 
 
 Dagarvode:  800 kr/heldag 
   400 kr/halvdag (mindre än 4 tim) 
 
 Dagtraktamente: 180 kr/heldag och 90 kr/halvdag 
 
 Telefonersättningar: 200 kr/valberedningsledamot/år 
 
 Fast arvode till 
 ordinarie revisor 3 000 kr/år 
 
 
§12 VAL AV LEDAMÖTER I STYRELSEN 
 Börje Karlsson föredrar valberedningens förslag. 
 Valberedningen föreslår val av 5 styrelseledamöter för 2 år. 
 Robert Henriksson, Boden (omval) 
 Kristina Gustavsson, Älvsbyn (omval) 
 Tore Hjorth, Haparanda (omval) 
 Kjell Holmbom, Gällivare (omval) 
 Mikael Samuelsson, Arvidsjaur (omval) 
 
 Ett ombud föreslår val av Ulf Lindroth, Piteå (nyval) 
 Votering begärs också av ombudet. 
 
 Eilert Appelqvist frågar mötet om nya rösträknare kan utses. 
  
 Årsmötet beslutar att utse Bertil Bodlund och Michael Sjögren till  
 rösträknare. 
 
 Votering sker och röstberättigade prickas av mot röstlängden. 
 
 Resultat av rösträkningen. 
 Robert Henriksson 49 röster 
 Kristina Gustavsson 49 röster 
 Tore Hjorth  36 röster 
 Kjell Holmbom 47 röster 
 Mikael Samuelsson 48 röster 
 Ulf Lindroth  19 röster 
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Årsstämman beslutar att för 2 år välja: 
 Robert Henriksson  
 Kristina Gustavsson  
 Tore Hjorth   
 Kjell Holmbom  
 Mikael Samuelsson 
 
 
§13 VAL AV EN AV LEDAMÖTERNA I STYRELSEN TILL   
 JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN OCH TILLIKA STYRELSENS 
 ORDFÖRANDE. 
 Valberedningen föreslår omval av Robert Henriksson som ordförande för ett år. 
 
 Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
§14 VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ SUPPLEANTER 
 Valberedningen föreslår omval av Rolf Segerlund och Andreas Starenhed 
 som revisorer i ett år och som suppleanter i ett år omval av Stig Hellström 
 och Signar Hammargren. 
 
 Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
§15 VAL OM OMBUD TILL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS 
 ÅRSSTÄMMA 2011. 
 Valberedningen föreslår att styrelsen får delegation att inom eller utom 
 sig utse ombud till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2011. 
 
 Årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§16 VAL AV VALBEREDNING 
  
 Årsstämman fastställer att valberedningen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter 
 med personliga suppleanter. 

 
Årsstämman beslutar att välja nedanstående medlemmar med Börje Karlsson 

 som sammankallande. 
 
 Ordinarie ledamöter  Personliga suppleanter 
 Börje Karlsson, Kiruna  Roger Ögren, Kiruna 
 Hans Wemmenhag, Boden  Carina Gabrielsson, Boden 
 Seth Renberg, Piteå  Bertil Nilsson, Piteå 
 Lennart Fredriksson, Luleå  Mikael Sjögren, Luleå 
 Gerhard Lundström, Arvidsjaur Jan Thorfve, Arjeplog 
 Bertil Bodlund, Kalix  Folke Utterström, Kalix 

Sven Saviniemi, Haparanda Kurt Lindfors, Haparanda 
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§17 STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE 
a) Verksamhetsplanering/ inriktning 
Robert Henriksson redovisar verksamhetsplaneringen med inriktning på att 
Jägareförbundet Norrbotten ska verka för att de nationella målen formulerade i 
den nationella verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas. För 2011 riktas särskild 

uppmärksamhet mot: 

Viltförvaltning 

Opinion 

Medlem 
 
I Norrbotten ska särskilt fokus ägnas medlemsvård-/värvning,  fjälljakten, 
viltövervakningen samt älgförvaltningen. 
 
Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden redovisas. 
 
Årsmötet beslutar om bifall till förslaget och ställer sig bakom redovisad  
planering. 
 
b) Årsavgifter 
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för innevarande år i enlighet med 
nedanstående. 
 
Medlemsavgifter för jaktåret 2011/12 
Medlem 
Med tidning Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter 535 kronor 
Medlem utan tidning   335 kronor 
 
Ungdomsmedlemsskap (ungdom under 23 år) 
med tidning Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter 230 kronor 
ungdomsmedlemskap utan tidning  130 kronor 
 
Lokalorganisation 
med tidning Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter 750 kronor 
lokalorganisation utan tidning  550 kronor 
 
Årsstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag samt fastställer årsavgifter  
för medlemsåret 1/7 2011 – 30/6 2012 
 
c) Inkomna motioner med styrelsens yttrande 
 
Motion nr 1 ang. egen tilldelning av björn till Pajala jaktvårdskrets. 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motion nr 1 från Pajala jaktvårdskrets. 
 
Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 
Motion nr 2 ang. fällavgiften 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med motionären Lars Nylund.  
 
Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 
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Motion nr 3 ang. ändring av brunstuppehållet under älgjakten. 
Styrelsen föreslår att stämman anser att motionen av Lars-Olov Svanlöv ska 
anses besvarad enligt redovisade uppgifter i studier med GPS-försedda älgar 
samt redovisat aktivitetsmönster för brunst. 
 
Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Motion nr 4 ang. utökad jakt på lodjur inom renskötselområde. 
Styrelsen föreslår stämman bifaller motionen av Gerhard Lundström 
och överlämnar den till Svenska Jägareförbundets årsstämma med tillägget 
att jakten ska kunna bedrivas under samma förutsättningar, enligt motionären, 
även nedanför lappmarksgränsen. 
 
Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 
 
d) Förtjänsttecken 
Robert Henriksson informerar att: 
 
- Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har beslutat att tilldela 

länsföreningens förtjänsttecken guldörnen till 
Gunnar Svedjestrand, Överkalix och Åsa Karlsson, Luleå 

- Wallenbergska fonden stipendium på 1000 kronor har tilldelats 
Haparanda södra älgskötselområde 
 
 

§18 STYRELSENS EV MEDDELANDEN 
 Utgår 
 
§19 ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
 Fjälljakten 
 Ulf Lindroth läser upp sitt förslag till uttalande av Jägareförbundets årsstämma 
 2011. 
  
 Förslaget diskuteras och Bo Nilsson förordar kunskapskrav/guidetvång för 

utländska jägare. 
Börje Karlsson vill ha både guidetvång och ändring av §3 i rennärings-
förordningen. 
 
Årsstämman beslutar att anta Ulf Lindroths förslag. 
 
Länsföreningens valberedning. 
Valberedningens möte innan kretsarnas årsmöte anses olämplig. 
Frågan diskuteras och valberedningen informerar att nomineringar kan lämnas 
under hela året till valberedningen. 
 
Årsstämman beslutar att frågan lämnas med att den skickas vidare till  
valberedningen. 
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§20 BESLUT OM HUR NÄSTA LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA SKALL 
 UTLYSAS. 
 Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att nästa ordinarie 
 länsföreningsstämma skall utlysas med annons i Svensk Jakt Nyheter i 
 december, januari och februari 2012, samt kallelse till anmälda ombud. 
 Kretsarna uppmanas även att anmäla sina representanter till årsstämman 
 till kansliet. 
 
 Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 
 
 
§21 STÄMMAN AVSLUTNING 
 Stämmans ordförande avslutar denna 124:e årsstämma och lämnar ordet  
 till styrelsens ordförande, Robert Henriksson. 
  
 Robert Henriksson förklarar stämman för avslutad. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Åsa Karlsson    Eilert Appelqvist 
Sekreterare    Ordförande för årsstämman 
 
 
 
Inge Öhrnerling   Håkan Nartijärvi 
Justeringsman   Justeringsman  
 
  


