
Förslag till  

Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2013 
Antagen vid styrelsens möte 2012-11-23 

Inledning 
Syftet med en denna verksamhetsplan är dels att synliggöra Jägareförbundet Norrbottens mål 
och aktiviteter för de kommande tre åren, dels att skapa en grund för förbättrad information 
och kommunikation inom förbundet. Planen är framtagen av styrelsen i samverkan med 
kansliet. Planen kommuniceras med kretsarna årligen under oktober månad och vid 
ordförandekonferensen årligen i november månad. Avsikten är att planen ska revideras 
årligen i december och således framskrivas med ett år i taget. 
 
Planen omfattar nationella mål samt regionala mål (2013). Aktiviteter/åtgärder utöver de som 
framgår av tidsplanen och utbildningsplanen (bilaga) kommuniceras löpande och inarbetas 
vid den årliga rullningen av planen. 
 
   

Bakgrund 
Jägareförbundet Norrbotten är en regional organisation som är associerad till Svenska 
Jägareförbundet (SvJF). Förbundet är till för medlemmarna vilket innebär att vi måste vara 
synliga fysiskt och bedriva en effektiv information/kommunikation med kretsarna och 
medlemmarna. 
 
Verksamheten ska byggas underifrån och vi ska lyfta fram goda exempel och vara lyhörda 
gentemot medlemmarna. För att lyckas med detta måste vi organisera vårt arbete dels med 
utgångspunkt i kretsarnas behov/önskemål, dels i linje med våra egna och SvJF prioriterade 
uppgifter. 
 
ÄNDAMÅL, VISION OCH VÄRDERINGAR 
 
Länsjaktvårdsföreningen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas 
intressen för jakt, vilt och viltvård inom sitt verksamhetsområde. 
 Länsjaktvårdsföreningen består av dels enskilda medlemmar, dels inom 
verksamhetsområdet förekommande lokala jaktvårdsorganisationer och andra organisationer 
enligt § 7, som genom föreningen är anslutna till Jägareförbundet. 
 Sitt mål vill länsjaktvårdsföreningen, i samverkan med Jägareförbundet och 
jaktvårdskretsarna samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga 
allmänna intressen, uppnå genom 
att organisera jägarna inom sitt verksamhetsområde samt att verka för bildande av 

viltvårdsområden och andra lokala jaktvårdsorganisationer, 
att verka för goda tillfällen till jakt, 
att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar, 
att uppmärksamt följa viltstammarnas och jaktens utveckling och hos myndigheter och 

Jägareförbundet begära de åtgärder som är befogade, 
att avge yttranden och göra utredningar, som begärs av myndigheter eller Jägareförbundet, 
att verka för utbildning i viltvård och jakt, 
att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden, 
att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen, 
att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda samt 
att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålls inom och mellan viltstammarna. 
 



Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en 
demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och transparens.  
 
Förtroendevalda och medlemmar är organisationens mest värdefulla kapital. Mångfald 
vad avser kön, etnicitet och kompetens ska eftersträvas. 

Uppdraget 
Jägareförbundet Norrbottens övergripande uppdrag är att utifrån medlemmarnas och 
kretsarnas vilja och behov tillvarata deras intressen för jakt och viltförvaltning. Detta ska 
förverkligas genom att: 
 

• Kommunicera med medlemmarna och driva deras frågor 
• Verka för att Jägareförbundet Norrbottens frågor får genomslag nationellt 
• Ta plats på den nationella arenan och samordnat driva för svenska jägare viktiga 

frågor nationellt och inom EU 

Mål 

Nationella mål 

Jägareförbundet Norrbotten ska verka för att de nationella målen formulerade i den nationella 
verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas. För 2013 riktas särskild uppmärksamhet mot att ny- 
och återrekrytera medlemmar samt driva frågor rörande den pågående jaktlagsutrednigen 
 
I Norrbotten ska särskilt fokus ägnas medlemsvård-/värvning,  fjälljakten, viltövervakningen, 
sälförvaltningen samt älgförvaltningen.



 

Regionala mål 

 
Verksamhetsområde Aktivitet  Mål 2013 
 
Medlem 
Mål: Att medlemsantalet 
ökar i Norrbotten så att vi 
uppfyller vår del av de 
nationella målsättningarna 
för medlemsantal 
 

 
Via medlemsjägare och 
nationella kansliet hitta 
vägar att nå nya presumtiva 
medlemmar 
 
Se till att informations-
material finns för 
medlemsvärvning 
 
 
Vara behjälplig då 
kretsarna anordnar publik 
verksamhet både vad gäller 
material och medverkan 
 
 
Att arrangera ett flertal 
attraktiva medlemsaktivitet 
(ex.v jakt) för att tydliggöra 
medlemsnyttan och hitta 
kommande eldsjälar 

 
Samtliga kretsar har en aktiv 
medlemsjägare 
 
 
 
Användbart informations-
material finns att tillgå via 
nätet samt efter förfrågan 
också i pappersformat 
 
Efter samordnad planering 
delta med förtroendevalda 
och/eller personal vid 
publika aktiviteter samt 
tillhandahålla infomaterial 
 
Anordna minst en jakt öppen 
för medlemmar samt ta fram 
och genomföra konceptet 
”Jägareförbundets roadshow” 

 
Jägarexamen 
Mål: Skapa goda 
förutsättningar för en 
verksamhet som genererar 
nya jägare där ledorden är 
hög kvalité och likvärdig 
bedömning. 

 
Provledarutbildningar 2013 
efter förfrågan från 
provbanor 
 
Provledarträff 2013 
 
 
 
 
 
Banbesiktningar 2013 
utifrån behov 
 

 
Provbanorna ska ha det antal 
provledare som behövs för 
verksamheten 
 
En länsträff anordnas för att 
säkerställa en likvärdig 
bedömning av provtagarna i 
länet samt utbyta 
erfarenheter banor emellan 
 
Löpande besiktiga banor i 
länet för att säkerställa att 
banorna uppfyller 
Naturvårdsverkets kriterier 

JAQT 
Mål: Jagande kvinnor är i 
dag en norm men ändock 
finns behov av mentorer och 
forum för just denna grupp. 
Med fler jagande kvinnor 
följer en utökad möjlighet till 
nya medlemmar. 

 
Att genomföra minst en 
arrangerad jakt i JAQT:s 
regi 
 

 
Minst en jakt anordnas med 
JAQT medlemmar från olika 
delar av länet för utbyte av 
erfarenheter 

Jakt för alla 
 
Mål: Att underlätta för 
personer med 
funktionshinder att komma ut 
i naturen och på lika villkor 

Praktiskt jaktarrangemang 
 
  
Anpassning av skjutbanor 
för personer i behov av 
gånghjälpmedel  

Minst ett arrangemang 
genomförs inom länet  
 
Minst två banor har anpassats 
under 2013 
 



som övriga jägare kunna 
delta i jaktgemenskapen, 
jakten och upplevelser av 
viltet i naturen. 
 

 
Under 2013 aktivt påverka 
beslutsfattare när det bl. a 
gäller personer med 
rörelsenedsättning och 
dispenser från 
jaktförordningen, jaktlagen 
och terrängkörningslagen.  
 

 
Dispensansökan för vapen i 
terräng ges på generösare och 
tydligare grunder än idag 

Ungdom, skola, fritid 
 
Mål: För att dels säkerställa 
jaktens framtid och dels 
rekrytera nya jägare och 
medlemmar är 
ungdomsverksamhet i olika 
former prioriterat inom 
Jägareförbundet Norrbotten. 
 

Nationell 
ungdomsledarutbildning 
för regionsinstruktörer 
2013.  
 
 

Länsläger Ungdom 12-16 
år.  
 

Länsläger/Minijaktläger 
med fågelhund 
 
Nybörjarjakt efter älg.  
 

 

Jägarskolebesök av 
representant för 
Jägareförbundet.  
 

Vidareutveckling av 
samarbete med 
länsförening i Mälardalen.   
 

1-2 regions/länsinstruktörer 
från Norrbotten utbildas på 
Öster-Malma under 2013, 
dessa utbildar i sin tur 
kretsinstruktörer. 
 
Ett länsläger genomförs 
under 2013 
 
Minst ett minijaktläger 
genomförs 2013 
 
Minst en nybörjarjakt efter 
älg genomförs 2013 
 
Samtliga kretsar har träffat 
minst en jägarskolegrupp 
under säsongen 
 
Planera och genomföra 
utbytesjakt mellan 
Norrbotten och ett län i 
Mälardalen under året 

Hund 
 
Mål: Öka bredden och 
säkerställa hög kvalité hos 
länets eftersöksjägare. Höja 
kompetensen hos länets 
jakthundsägare vad gäller 
grundläggande lydnad. 
 

 
Eftersöksutbildning riktade 
till jägare 2013:  
 
 
 
Grundläggande 
lydnadsutbildning 2013.  
 

 
Länsinstruktörer genomför 
minst en utbildning under 
året. Kretsarnas instruktörer 
aktiveras 
 
Länsinstruktörer genomför 
minst en utbildning riktad 
mot kretsinstruktörer 

 
Älg och Övrigt klövvilt 
Mål: Att skapa en god 
älgförvaltning inom det nya 
förvaltningssystemet som 
upplevs positivt av jägarna 
och ger en god jakt inom hela 
länet. Genomförandet av 
älgjakten ska ge en bra bild 
av jägaren och jakten. 
 
 

 
Introduktion av  nya 
älgutbildningen  
 
 
Information vid kretsarnas 
älgmöten,  
 
 
Samarbete med SLU, Lstn 
och skogen rörande GPS-
märkningsprojekt 
 
 
Förberedelse underlag för 

 
minst 10 introduktion 
tillfällen på kretsträffar / 
ÄSO 
 
Information om 
älgförvaltning sker på 
kretsträffar efter samråd  
 
Projektet startas med 
märkning inom tre områden 
under vintern och synliggörs 
via hemsida/tidning 
 
Sammanställning av 



VFD samt ÄFG 
 
 
 
 
Träff med älgansvariga och 
jägare i ÄFG 
 
 
 
Arbete med viltdata/älgobs 

inventeringar och 
avskjutning görs för att ge 
kunskap om 
älgförvaltningen. 
 
En träff genomförs med 
fokus på älg och hur vi 
samarbetar inom länet och 
mellankretsar och ÄFG  
 
Bibehållen hög rapportering 
av älg-obs. högre andel 
direktanslutna till viltdata än 
2012 

Småvilt/viltvård 
Mål: Att stimulera en fortsatt 
småviltsjakt samt skapa 
intresse och kunskap för den 
viktiga viltvården. En fortsatt 
uppföljning av 
viltvårdsprojektet i 
Haparanda Södra ÄSO 
(Haparanda) samt K4 
jaktmark (Arvidsjaur) 
 

Viltvårdsexkursion  
 
 
 
 
 
Fortsätta och avsluta 
viltvårdsprojektet i 
Arvidsjaur   
 
Ökat intresse för utfodring 
 
 
Ökat intresse för 
predatorjakt 
 
 
Fjällgåsprojektet 
 
 
 

Genomföra minst en 
exkursion i Haparanda med 
intresserade medlemmar eller 
för SJF viktiga 
nyckelpersoner 
 
Slutredovisning av projektet 
samt besök på plats av 
styrelse  
 
Skicka ut minst ett PM 
angående vikten av utfodring   
 
Fortsatt information om 
vikten av en riktad 
predatorjakt 
 
Vara behjälplig i projektet, 
bland annat ökad 
predatorjakt i fjällområdet 

Stora rovdjur 
 
Mål: Att skapa acceptans för 
jakten genom väl genomförd 
jakt och en anpassning av 
björnstammen till en nivå 
som accepteras av flertalet 
jägare. Lättare regler för åtlar 
och åtelkameror 

 
Framtagande av förslag 
björntilldelning 
 
 
Information till jägare och 
allmänhet om jakten 
 
 
 
Utbildning av jägare för en 
etiskt riktigt genomförd 
jakt 
 
Samarbete med 
Länsstyrelsens ”akutgrupp” 
för att förbättra 
eftersöksarbetet i de 
ordinarie jaktlagen 
 
 

 
Ta fram ett förankrat förslag 
om björntilldelning till länets 
VFD 
 
Löpande information via 
tidningar och hemsida samt 
genom samarbete med lokal 
media 
 
Erbjuda björnjaktsutbildning  
 
 
 
Länsinstruktörer erbjuds 
plats vid utbildningar som 
sedan används i egen 
utbildning 
 
 
 



Behjälpligt nationellt med 
arbetet rörande åteljakt och 
åtelkameror 
 
Lojakt bedrivs i hela länet 
 

Att åteljakt och åtelkameror 
ska vara en godkänd del av 
björnjakten 2013 
 
Via VFD få beslut om ett 
jaktområde för hela länet 

Viltövervakning 
 
Mål: Att öka 
anslutningsgraden till viltdata 
 
 

 
Att utbilda/vidareutbilda 
kretsansvariga och ÄSO-
ansvariga 
 
Att införa en kretsbonus 
kopplad till 
anslutningsgraden 
 
Att utöka samarbetet med 
viltövervakningen på de 
stora skogsbolagens marker 
 

 
Varje krets och ÄSO har en 
viltdataansvarig gällande 
”övrigt vilt” 
 
Beslut är taget om ett 
verksamhetsbaserat 
kretsbidrag där detta ingår 
 
Insamling av data från 
bolagsmarker har underlättats 

Säl / Kustfrågor  
 
Mål: I norrbotten finns ett 
stort bestånd av säl under fri 
utveckling. Sälen som jaktlig 
resurs är mycket 
underutnyttjad pga av 
rådande regelverk. För 
kustjakten och kustjägaren är 
sälen en viktig fråga om än 
utövarna i dag är allt för få. 
 

 
Uppvakta berörda 
myndigheter  
 
 
 
Att fortsätta att verka för 
framtagande av bra 
förvaltningsplaner för våra 
sälarter 
 
Öka antalet säljägare 
 
 
Fortsätta och utveckla 
samarbetet med berörda 
parter i Finland 
 
Verka för en skyddsjakt på 
skarv inom länet 

 
Genomföra minst en 
skrivelse eller möte som 
syftar till ett förenklat 
regelverk avseende säljakten 
 
Välskrivna 
förvaltningsplaner där jakt är 
en naturlig del  
 
 
Genomföra minst en 
säljaktsutbildning  
 
Fortsatta kontakter och 
möten  
 
 
Synen på skyddsjakt på skarv 
mellan Norrbotten och 
Västerbotten ska ha en större 
samstämmighet 

Fjälljakt 
 
Mål: Att uppvakta och 
påverka Länsstyrelsen i 
Norrbotten med målet att 
förändra regelverket kopplat 
till jakten ovan 
odlingsgränsen.  
 

 
Ta in synpunkter från 
kretsar och medlemmar om 
önskvärda förändringar.  
 
Delge myndigheterna 
medlemmarnas synpunkter 
 
 
 
Följa upp våra 
frågeställningar gentemot 
länsstyrelsen 
 
hålla frågorna vid liv under 

 
Under Januari månad hålla 
ett möte med kretsarnas 
fjällansvariga  
 
Att planera och genomföra 
en mötesagenda med 
länsstyrelsen  

Att i debatt med minst två 
artiklar 
 
 
 
 
Publicera minst två 



utredningen. 
 

debattartiklar i ämnet 
 
 

Jaktskytte, skjutbanor, bly 
 
Mål: Att öka övningskyttet 
bland länets jägare och 
därigenom höja säkerheten 
och minska risken för 
skadskjutningar vid jakt. 
Vidare öka kunskapen om 
bly i viltkött 
 

 
Jaktskyttesatsningen BD-
cup fortsätter  
 

 
Stötta baninstruktörerna i 
Jaktskyttets ABC 
 
 

Älgskidskytte 2013.  
 

 
Simulatorskytte 2013, 
nyttja både SIM-target och 
Marksmansimulatorn på 
länets kretsar och vid 
verksamhet i 
länsföreningen regi.  
 

Bly i viltkött.  

 
Utveckling av tidigare års 
verksamhet, minst två 
ytterligare banor ansluter  
 
minst 10 av länets 
jaktskyttebanor arrangerar 
lokala kurser i ämnet 
 
Utred Jägareförbundet roll i 
verksamheten 
 
De två simulatorerna nyttjas 
löpande av länets kretsar.  
 
Översyn av verksamheten 
och inventering av 
möjligheter till utökning 
 
Information till jägarna i 
olika sammanhang om 
resultat och 
rekommendationer rörande 
detta 

Info/opinion/lobby 
 
Mål: Genom att synas i 
media och vid publika 
arrangemang skapa en 
förståelse för jakten, väcka 
intresse och därmed förklara 
Jägareförbundets roll i 
jaktens framtid. 
Medlemsrekrytering och 
bibehålla jaktens ställning i 
samhället är båda viktiga 
delar i opinionsbildningen 
 

 
Fortsatt utveckling av 
hemsida och facebook 
 
 
 
 
Stötta kretsarna vid publika 
arrangemang 
 
Förbereda Nolia 2014 
 
 
 
 
Synas i media, 
pressmeddelande vid 
intressanta arrangemang 
 
 
 
 
 
Träff med 
politiker/beslutsfattare 
 

 
Hemsidan uppdateras 
kontinuerligt och nyttjas 
bättre av kretsarna. 
Facebookanvändarna 
fortsätter att öka 
 
Närvaro och material där så 
har överenskommits 
 
Under 2013 skapa en Nolia-
grupp som planlägger 
verksamheten 2014 med 
budget 
 
Pressmeddelande går ut inför 
alla arrangemang som kan 
vara av medialt intresse.  
 
Inbjudan till journalister 
inför jaktsäsongen för 
jaktinforamtion 
 
Ta initiativ till träff med 
beslutsfattare löpande under 
året beroende på aktuella 
frågor 
 
 



 
 
 

Svenska Jakt Nyheter &  
Hemsida 
 
Mål Nyheterna: Genom 
Svensk Jakt Nyheter delge 
våra medlemmar aktuella 
händelser som skett eller 
planeras.  
 
 
 
 
 
 
Mål hemsidan: Att 
hemsidan ska tillhandahålla 
information rörande jakten i 
Norrbotten på ett sådant sätt 
att den är den självklara 
starten för de som söker 
information, både för 
allmänhet, journalister och 
beslutsfattare 
 

 
 
 
Driva regional jaktpolitik 
genom tidningen 
 
 
 
 
Mer lokal information  
 
 
 
 
Beroende på möjligheterna 
i den nya plattformen skapa 
en mer interaktiv hemsida 
 
Hemsidan ska på ett bättre 
sätt spegla vad som händer 
även ute på kretsarna. 
Genom hemsidan ska vi på 
ett bättre sätt lyfta fram 
goda idéer om verksamhet 
på kretsar och skjutbanor 

 
 
 

Ledamöterna i 
länsföreningens styrelse 
fortsätter att skriva ledare 
och genom den föra 
aktuella frågor framåt. 

 
Varje krets under året bidrar 
med minst en artikel eller 
debattinlägg. 
 
 
Skapa omröstningar / forum 
via länets hemsida 
 
 
Större inflöde av material 
från kretsar och medlemmar 
 
 
 

Utbildning 
 
Mål: Utbildning av jägare är 
en central och viktig uppgift 
för Svenska Jägareförbundet. 
Genom välutbildade jägare 
för vi jakten, ur alla 
perspektiv, framåt. 
Utbildning och kunskap är 
under ständig förändring och 
därför måste även våra 
utbildningar ständigt 
utvecklas och förfinas. 
 

 
Att erbjuda våra 
medlemmar ett lämpligt 
antal utbildningar under 
kommande verksamhetsår 
 
Att varje krets samlar 
jägare till minst en 
utbildning 
 
 
Att fortsätta samarbetet 
med storskogsbruket och 
erbjuda deras jägare 
utbildning. 
 
Att ta fram och utveckla 
minst en ny utbildning  

 
Att genomföra 15  
utbildningar på länet 
initierade av länsföreningen 

 
 
Minst 15 utbildningar 
genomförs i kretsregi och 
rapporteras till 
länsföreningen 
 
Genomföra utbildningar 
riktade mot jägare på 
bolagsmark 
 
 
Anpassa ”Passjägaren” till 
”lockjakt på älg” 
 
”Knivkunskap” 

 
Instruktörer/handledare 
 
Mål: Jägarförbundets 
instruktörer är 
nyckelpersoner. Det är därför 
viktigt att dessa är 
välutbildade och följer SJF 

 
Tillse att behovet av 
instruktörer är mött i länet 
 
 
 
Att i större omfattning 
upprätta arbetsgrupper där 

 
Att erbjuda våra 
instruktörer utbildning och 
där behov finns utbilda nya 
instruktörer. 

 
Se över behov av och 
initiera en länsvis 



policy. Det är dessutom av 
största vikt att dessa 
nyckelpersoner finner en 
glädje och mening i sin roll 
som instruktör. 
 

våra instruktörer tar en 
aktiv roll i kommande 
utbildningar och 
uppdateringar av befintliga 
kurser och utbildningar 
Skapa en glädje och 
stolthet över att vara en 
Jägareförbundsinstruktör 
 

utbildningsgrupp 
 
 
 
 
Utarbeta belöningssystem 
för eldsjälar på läns- och 
kretsnivå  

 
 
Viltolycksrådet 
Mål: 
viltolycksorganisationen ska 
fungera bra vad gäller 
eftersökens genomförande 
och de aktiva ska ha sån 
kunskap om 
rapporteringssystemet att all 
rapportering sker korrekt 
 

 
Löpande hålla systemet 
uppdaterat  
 
Ta in synpunkter från länet 
och samarbeta med polisen 
i dessa frågor 
 
Föra fram länets 
synpunkter till centrala 
myndigheter 
 
 
 

 
Support till kretsarnas 
samordnare 
 
Delta i ”årsmöte” med 
kretsarnas samordnare 
 
 
Representera länet vid 
riksårsmöte med NVR 

Föreningsverksamhet 
 
Mål: Att föreningen både på 
krets och länsnivå fungerar 
så att förtroendevalda trivs 
och gör ett bra arbete 
tillsammans med personalen 
inom ovanstående 
ansvarsområden 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utbyta erfarenheter och 
information mellan krets- 
och länsnivå 
 
Utbyta erfarenheter och 
information mellan krets- 
och länsnivå 
 
Utbyta erfarenheter och 
information mellan länen 
inom SO-norr 
 
Utbyta erfarenheter och 
information med andra län 
och nationella nivå 
 
Länets förvaltning ska ge 
medlemsnytta på kort och 
lång sikt 
 

 
Planera och genomföra 
årsmöte (mars) 
 
Planera och genomföra 
styrelsemöten 
 
Planera och genomföra 
kretsordförandekonferens 
(nov-dec) 
 
Planera och genomföra 
kretsträffar (okt) 
 
 
Delta i SO-råd (aug) 
 
 
 
Delta i länsordförande-
konferenser (feb & nov) 
 
 
Löpande hantera föreningens 
administration och ekonomi 

 



 

 

 

 

Ansvarsfördelning 
 
För varje ansvarsområde är det generella uppdraget att: 
 

� Inhämta medlemmarnas/kretsarnas synpunkter i frågan 
� Företräda Jägareförbundet Norrbotten i frågan 
� Hålla sig informerad och föra informationen vidare  

 
(Ansvarsområden enligt hur arbetet är uppdelat inom 
personalorganisationen i SO-norr.) 

 
Ansvarsområde Ansvarig  Ansvarig  
 Förtroendevald tjänsteman 
 
Älg och Övrigt klövvilt  Robert H Björn 

Småvilt/viltvård  Harald H Niklas 

Stora rovdjur  Kjell H Björn 

Viltövervakning   Niklas 

Fjälljakt  Torsten J Niklas 

Jägarexamen   Roger 

Hund   Roger 

Jaktskytte, skjutbanor, bly  Åsa K Roger 

Ungdom, skola, fritid  Mikael S Roger 

Info/opinion/lobby  Owe P Björn  

Svenska Jakt Nyheter   Niklas  

Hemsida   Björn  

Utbildning  Robert H Niklas 

Instruktörer/handledare  Robert H Niklas 

Säl / Kustfrågor  Inge Öhrnerling Niklas  

JAQT  Kristina G Niklas 

Viltolycksrådet  Kjell H Björn 

Medlem  Mikael S & ALLA Björn 

Föreningsfrågor  Mikael S Björn  

Jakt för alla   Roger 

 
 



 Styrelsens tidsplan 2013 
Dag Tid Omfattning Anmärkning 
2013-02-20  Motioner till årsstämman ska vara 

inkomna 
 

2013-02-26  Styrelsemöte - motionshantering Inleds med lunch  
kl 1200 

2013-02-15—16  Länsordförandekonferens  
2013-04-12  Styrelsemöte – Årsmötesfrågor Avslutas med middag 
2013-04-13  Årsstämma 

Konstituerande styrelsemöte 
Lunch från kl 1200 

2013-0-0 
 

 Motioner insänds till förbundet  

2013-05-24  Styrelsemöte – genomgång av 
motioner och ärenden till SJF 
årsstämman 

Inleds med lunch  
kl 1200 

2013-06-01—02 
 

 Svenska Jägareförbundets 
årsstämma 

Öster-Malma 

2013-09-  Styrelsemöte – Inledande 
verksamhets- och budgetarbete 

Inleds 1700  
Styrelsens jakt söndag 

2013-11-29  Styrelsemöte – Verksamhetsplan 
inför kretsordförandekonf. 

Avslutas med middag 

2013-11-30 – 12-
01 

 Kretsordförandekonferens Avslutas sö kl 1500 

2013-11-  Länsordförandekonferens  

2013-12-  Styrelsemöte – Fastställande av 
budget och verskamhetsplan 2014 

Inleds med lunch  
kl 1200 

 


