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Kretspärmen 
Utgåva 2020-09-21 

Inledning 
Kretspärmen är framtagen av styrelsen i Jägareförbundet Västra Götaland Väst i syfte att på 

ett samlat sätt ge nya och befintliga styrelsemedlemmar i länsföreningens jaktvårdskretsar 

viktig information som rör länsföreningens och jaktvårdskretsarnas verksamheter. 

Vi i länsföreningens styrelse hoppas att den ska kunna guida dig som läser den i din roll i 

jaktvårdskretsen. 

Kretspärmen publiceras på länsföreningens hemsida och uppdateras efter behov. Då 

uppdateringar sker löpande rekommenderar vi att kretspärmen läses online och inte skrivs 

ut, då information i så fall riskerar att bli inaktuell. 

Länk till aktuell kretspärm. https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-

lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/kretsparmen/  

Tips och idéer om tillägg eller förbättringar i Krets ärmen skickas till styrelsens Webredaktör 

eller till någon annan i länsföreningens styrelse. Kontaktuppgifter finns tillgängliga på 

länsföreningens hemsida, Länsföreningens styrelse. 

 

Jaktvårdskretsen 

Inledning 
Som medlem i Svenska Jägareförbundet är man medlem i en länsförening. Varje medlem 

hör sedan till en krets där man bor, alternativt efter begäran annan krets, t.ex. där man jagar. 

För närvarade finns det 23 kretsar i Västra Götaland Väst. Kretsarnas omfattning brukar 

motsvara kommungränserna men har efter vissa sammanslagningar ändrats och kan 

omfatta större områden. Kretsen är svenska jägareförbundets första av tre nivåer. Krets - 

Länsförening - Nationella Förbundet (SJF). 

Kretsen har som lokal partner uppdraget att aktivera och organisera förbundets arbete ute i 

landet, t.ex. genom att driva skjutbanor, ungdomsprojekt och utbildningar samt sköta 

viltrapporteringen. Jägarskolor drivs i samarbete med Studiefrämjandet som administrerar 

hela utbildningen. Det är också kretsen som brukar ta fram NVR-ekipage, ge faktaunderlag 

till lokaltidningar, samordna jakter, aktivera ungdomar och agera remissinstans mot 

länsföreningen. Vidare är kretsen ett naturligt första steg för medlemmar som vill engagera 

sig inom förbundet. 

Kretsen får bidrag för sin verksamhet från länsföreningen. Länsföreningen i Västra Götaland 

Väst betalar ut ett bidrag baserat på det antal medlemmar i kretsen som avläses den 1:a 

december varje år. Kretsen kan också via samarbete med Studiefrämjandet få bidrag för 

t.ex. kurser, vissa möten och studiecirklar. Mer information om detta finns på 

https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-

vast/medlem-marknad/kretsar/kretsbidrag  

Ett krav för att bidraget skall betalas ut är att kretsen har redovisat sin ekonomi för 

föregående år och lämnat in denna jämte årsmötesprotokoll till länsföreningen. 

 

Kretsens organisation 
En jaktvårdskrets styrs av en styrelse som ska vara vald enligt kretsens stadgar. 

https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/kretsparmen/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/kretsparmen/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/Kontakt/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/kretsbidrag
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/kretsbidrag
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En jaktvårdskrets ska ha gällande stadgar. Antagande eller ändring av stadgar får endast 

ske vid kretsens årsmöte och det skall framgå av stadgarna hur beslutet tas. För att slutgiltigt 

gälla skall stadgarna dessutom godkännas av länsföreningen.  

Normalstadgar för jaktvårdskrets finns tillgänglig via länsföreningens hemsida: 

https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-

vast/medlem-marknad/kretsar/stadgar-for-jaktvardskrets/   

Där finns också en version av denna i wordformat som kan laddas ner och användas för 

kretsen.   

 

Kretsens verksamhet 

Kretsens verksamhet sköts i regel genom arbetsgrupper inom olika arbetsområden. 
Kretsens styrelse träffas regelbundet under ett verksamhetsår för att planera och följa 
upp arbetet i kretsen.  
Mall för dagordning och mötesprotokoll finns tillgängligt här: 
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-
vast/medlem-marknad/kretsar/mallar/#  
 

Jägareförbundet har tagit fram förslag på befattningsbeskrivningar för de olika 

funktionerna i en jaktvårdskrets. 
https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/blanketter_ansokningar/befattningsbeskri

vning.pdf 

 
 
Kretsens hemsida 
Jägareförbundet har tagit fram ett hemsidespaket som är gratis för kretsen att 
använda.  Diskussioner pågår inom förbundet att ändra hemsidesstrukturen, men 
tillsvidare gäller detta. 

För att få tillgång till webbverktyget gå in på https://krets.jagareforbundet.se/ och fyll i 

uppgifterna där. Gratis telefonsupport ingår 

 WEB-sidor blir lätt inaktuella. Datummärk informationen. Ha en stående punkt på 
varje styrelsemöte och besluta om vad som skall ändras på hemsidan.  
På hemsidan skall minst finnas: 

 Kontaktuppgifter till styrelsen 

 Kretsens stadgar 
Men gärna även evenemang, kallelser och årsmötesprotokoll. 
 
 

Kretsens årsmöte 

En krets ska hålla årsmöte senast den 1:a mars.  
Vad som minst skall behandlas på årsstämma framgår av stadgarna. 
Mall för mötesprotokoll och verksamhetsberättelse för årsmöte finns tillgängligt på 
länsföreningens hemsida. https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-
lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/mallar/#  
 

https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/stadgar-for-jaktvardskrets/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/stadgar-for-jaktvardskrets/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/mallar/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/mallar/
https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/blanketter_ansokningar/befattningsbeskrivning.pdf
https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/blanketter_ansokningar/befattningsbeskrivning.pdf
https://krets.jagareforbundet.se/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/mallar/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/medlem-marknad/kretsar/mallar/
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Efter årsmötet ska kretsen skicka in följande handlingar till sin tilldelade 
kontaktperson i länsföreningens styrelse, senast den 15:e mars 

 Verksamhetsberättelse 

 Signerat årsmötesprotokoll 

 Signerad årsredovisning och revisionsberättelse 

 För det kommande verksamhetsåret uppdaterad kontaktlista inklusive 
ansvarsområde 

 
Motioner från medlem till förbundets nationella årsstämma ska komma via en krets. 

Ordningen är sådan att en medlem som önskar lämna in en motion gör så för 

behandling på årsmötet i den krets han eller hon tillhör. Det vill säga, inga motioner 

ska lämnas direkt till länsföreningen utan att de först behandlats och protokollförts vid 

kretsens årsstämma. Motioner som behandlats av kretsen och ska behandlas vid 

länsföreningens årsstämma ska skickas tillsammans med kretsens utlåtande till 

länsföreningens styrelse senast den 6:e mars.  

 
 
Representanter till länsstämman 
Varje krets får skicka ett ombud per påbörjat 100-tal medlemmar till Länsföreningens 
stämma som hålls i april. Inför stämman ska varje valkrets,(varje krets tillhör en 
sådan) ta fram och skicka förslag på kandidater till länsföreningens styrelse till 
valberedningen. Samordning av arbetet sker i respektive valkretsar. 
 

Länsföreningen har inom styrelsen utsett en kontaktperson för varje krets. För hjälp 
från länsföreningen med kretsens verksamhet eller vid andra frågor kontaktas 
antingen utsedd kontaktperson, eller ansvarig i aktuell arbetsgrupp. Kontaktuppgifter 
finns under avsnittet https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-
lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/kontakt1/  

 

För skjutbanor 
TILLKOMMER 

 

Viktiga datum 
Nedan följer flera men inte nödvändigtvis alla av de viktiga hållpunkter under året kretsar 

behöver hålla koll på. 

 Januari 

o Förberedelser inför kretsstämma Räkenskaper till revisorer senast 21:e jan. 

o Samordning i valkretsen, kandidater till valberedningen 

o Revision av räkenskaper. Kallelse till kretsstämma. 

 Februari 

o Vanligaste månaden för kretsårsmöte, annonsera i god tid, bjud in 

kontaktperson från länsföreningen 

o Anmäl ombud till länsföreningsstämman 

 Mars     

o Motioner till stämman senast 6:e mars  

o Räkenskaper och årsmötesprotokoll till länsföreningen senast 15:e mars 

 April 

https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/kontakt1/
https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/kontakt1/
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o Länsföreningsstämma 

 Maj 

o Anmälan till ungdomsläger – se länsföreningens under Utbildning/Ungdom  

 Juni 

o Anmäl de jaktmöjligheter kretsen förfogar över till Svensk Jakt – någonstans 

att jaga: redaktionen@svenskjakt.se  

 Juli 

o Anmälan till ungdomsjakterna på Skogaryd, se  

 Augusti 

 September 

 Oktober 

 November 

o Anmäl datum för kretsårsmöte till Svensk Jakt 

 December 

Jakten på framtiden 2024 
Kretsarnas löpande arbete ska följa SvJFs strategi Jakten på framtiden 2024. Det innebär att 

aktiviteter som kretsar anordnar ska syfta till att jobba mot något av de mål som är beskrivna 

i strategin. På hemsidan nedan finns mer information om Jakten på framtiden 2024. 

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/vara-projekt/Jakten-pa-framtiden/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-vast/utbildning/ungdomsgrupp/
mailto:redaktionen@svenskjakt.se
https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/vara-projekt/Jakten-pa-framtiden/

