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Jägareförbundet Halland 

Kabelgatan 9D, SE-434 37 Kungsbacka ● Tel: 0300-194 15 ● Fax 0300-107 52 

 e-post: halland@jagareforbundet.se 

Org. nr: 849200-0859 ● Bankgiro: 600-8213 

www.jagareforbundet.se/halland 

 

Protokoll fört vid 2022 års ordinarie länsföreningsstämman 

Tid:  Måndag den 28 mars 2022 
Plats:  Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro 

 

Närvarande: Totalt cirka 105 personer varav 77 av 106 ombud jämte 

styrelseledamöter, valberedning, medlemmar och inbjudna. 

 

§ 1 Öppnande 

Ordförande Magnus Stolpe hälsade deltagarna välkomna och förklarade 2022 års 

ordinarie länsföreningsstämman för öppnad. 

 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

Länsföreningsstämman beslutade att vid behov fastställa röstlängd enligt 

förteckning över närvarande ombud. 

 

 

§ 3 Stämmofunktionärer 

 a/ val av mötesordförande och vice mötesordförande 

Länsföreningsstämman beslutade välja Magnus Möller, Halmstad till 

mötesordförande och Björn Andersson, Halmstad till vice ordförande. 

  

b/ val av två personer att jämte mötesordförandena justera protokollet 

Länsföreningsstämman beslutade välja, Christoffer Grimbeck, Varberg och 

Joakim Andersson, Kungsbacka att jämte mötesordförandena justera protokollet.  

  

c/ val av två personer att fungera som rösträknare 

Länsföreningsstämman beslutade välja Christoffer Grimbeck, Varberg och 

Joakim Andersson, Kungsbacka till rösträknare. 

  

d/ anmälan av styrelsen utsedd mötessekreterare 

Styrelsen anmälde att Pär Ledel utsetts till sekreterare på länsföreningsstämman. 

 

§ 4 Frågan om länsföreningsstämman är stadgeenligt utlyst 

Länsföreningsstämman hade utlysts genom personlig kallelse via mail till 

ombuden. 

Stämman fastställde att länsföreningsstämman var stadgeenligt utlyst. 

 

§ 5 Godkännande av dagordning 

Länsföreningsstämman godkände ändringar enligt ordförandens förslag. 
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§ 6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen redovisades i stämmohandlingarna och 

ansågs därmed föredragen. Ordet lämnades fritt. 

 

Länsföreningsstämman beslutade att med godkännande lägga verksamhets- och 

förvaltningsberättelsen för år 2021 till handlingarna. 

 

§ 7  Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning 

Resultaträkning och balansräkning redovisades i stämmohandlingarna och ansågs 

därmed föredragen. Ordet lämnades fritt. 

 

Länsföreningsstämman beslutade att godkänna resultaträkningen och fastställa 

balansräkningen. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen redovisades i stämmohandlingarna och ansågs därmed 

föredragen. Revisionsberättelsen föredrogs av Håkan Johansson. Ordet lämnades 

fritt. 

 

Länsföreningsstämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen 

till handlingarna. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Länsföreningsstämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2021. 

 

§10 Budget 2022 

Budgeten redovisades i stämmohandlingarna och ansågs därmed föredragen. 

Grunddragen föredrogs av Håkan Johansson. 

Bl.a. föreslås höjning av kretsbidraget från 20 kr till 25 kr. Ordet lämnades fritt. 

Det framkom synpunkter angående stöd till skytteverksamhet som mestadels hade 

berört tävlande. Ordförande svarade att övningsverksamhet hade varit svårt under 

pandemin och därför stöttades en del tävlande men det ska ändras framöver. 

 

§11 Val av ledamöter och suppleanter Jägareförbundet Halland och styrelsens 

ordförande för ett år 

 

a/Val av ordförande för ett år 

Valberedningen föreslog omval, Magnus Stolpe, Kungsbacka.  

Länsföreningsstämman beslutade att välja Magnus Stolpe, Kungsbacka. 
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 b/Val av fyra ordinarie ledamöter för två år 

 Valberedningen föreslog: 

 Håkan Johansson, Torup Drängsered omval 

 Niklas Fagerström, Nissan Susedalen omval 

Niklas Ljungberg, Varberg omval 

Christer Johansson, Kungsbacka nyval 

 

 d/val av en suppleant för ett år 

 Johanna Skeppstedt, Torup Drängsered fyllnadsval 

 

d/val av två suppleanter för två år 

Christer Harplinger, Halmstad, omval 

Gudrun Anstrén, Kungsbacka, nyval 

  

Länsföreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§12 Val av 

 a/ två revisorer 

 Valberedningen föreslog: 

 Bjarne Larsen, Torup Drängsered, omval 

 Carl Larsson, Torup Drängsered omval 

   

Länsföreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

 b/ två revisorssuppleanter 

 Valberedningen föreslog: 

 Åsa Möller, Halmstad, omval 

 Kjell-Göran Nilsson, Torup Drängsered omval 

  

Länsföreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§13 Val av ombud till Svenska Jägareförbundets årsstämma 

 a/två ordinarie 

 Valberedningen föreslog: 

 Magnus Stolpe, Kungsbacka 

Carina Johansson, Hylte Unnaryd 

 

Länsföreningsstämman valde Magnus Stolpe och Carina Johansson till ordinarie 

ombud till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2022. 
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b/ två suppleanter 

Valberedningen föreslog: 

Jonas Andersson, Varberg 

Karl Johansson, Gällared Okome 

 

Länsföreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§14 Val av valberedning              

a) 

Kretsarna har utsett följande i valberedningen 

Göran Karlsson Gunnarp JVK, Uno Carlsson Gällared JVK, Waldemar Stiernelf 

Falkenberg, Johan Ling Ullared JVK, Ingemar Öhlund Hylte Unnaryd JVK, 

Kjell-Göran Nilsson Torup Drängsered JVK, Magnus Möller Halmstad JVK, 

Claes Holmqvist Nissan Susedalen JVK, Per Persson Södra Halland JVK, Mikael 

Ingemarsson Hööks JVK, Christoffer Grimbeck Varbergs Jvk, Mattias Whale 

Kungsbacka JVK. 

 

b) 

Länsföreningsstämman beslutade därefter att välja KG Nilsson, Torup Drängsered 

till ordförande i valberedningen. 

 

§15 Styrelsens förslag beträffande 

a/ ärenden över vilka Svenska Jägareförbundet hade begärt yttrande av 

länsföreningsstämman  

 Inget ärende hade inkommit 

  

b/ inkomna motioner 

Motion ang. höjt årligt medlemsbidrag från Svenska Jägareförbundet från Hylte 

Unnaryds Jvk. 

Motionen föredrogs i sammanfattning av Magnus Hallberg. 

Länsföreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag, motionen 

anses besvarad. 

Motion ang. vårbockjakt från Hylte Unnaryds Jvk. 

Motionen föredrogs i sammanfattning av Magnus Hallberg. 

Länsföreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag, motionen 

anses besvarad. 

Motion angående noskvalster från Hylte Unnaryds Jvk. 

Motionen föredrogs i sammanfattning av Magnus Hallberg. 

Länsföreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag, motionen 

avslås. 
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 c/ övriga ärenden,  

Inga övriga ärenden hade inkommit. 

Eller jo, det kom några      . 
 Milersättningen ska lyftas på nationell nivå. 

Gärna en punkt ”övriga frågor” till nästa årsmöte. 

Hur många ha behövs för att nå 40% areal i viltrapporteringen? Detta finns i 

viltdata. 

 

§16 Sammanslagning av Ullareds Jvk och Gunnarps Jvk 

Vid förra årets stämma tillstyrkte stämman sammanslagningen mellan Ullareds 

Jvk och Gunnarps Jvk och med denna punkt informeras stämman om 

sammanslagningen. (två på varandra följande stämmor) Det nya namnet kommer 

att vara Gunnarps Jvk. 

 

§17 Beslut om hur nästa länsföreningsstämma ska utlysas 

Länsföreningsstämman beslutade att utlysning till 2023 års länsföreningsstämma 

sker genom personlig kallelse till kretsombuden samt tillkännagivande genom 

annons i Svensk Jakt och på hemsidan. 

 

Presidiet tackade för sig och mötesordföranden överlämnade klubban till den 

nyvalda ordföranden. 

 

§18 Avslutning 

Magnus Stolpe tackade för förtroendet att återigen ha blivit vald till 

Jägareförbundet Hallands ordförande. Därefter avtackades presidiet för väl 

genomfört möte. 

2022 års länsföreningsstämma förklarades avslutad. 

 

Styrelseledamöter presenterade sig. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Pär Ledel 

Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Magnus Möller    

Mötesordförande   

 

 

 

Christoffer Grimbeck, Varberg Joakim Andersson, Kungsbacka 
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Protokolljusterare  Protokolljusterare 


	Tid:  Måndag den 28 mars 2022

