
 
Styrelsemöte JFB 3 februari 2022 

Protokoll nr 10  

Närvarande: Linda Mattisson-Olsson, Kent Löving, , Hampus Nilsson, , KG Bergqvist, 
Magnus Carlsson, CD Lundgren, Karin Stoeckmann, Per Olsson Michael Holst 
Icke närvarande: Göran Blomberg, Caroline Lindheimer Jessica Svensson Per Enberg 

 
1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Val av justeringsperson 

Magnus Carlsson valdes till justerare 
 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

4. Föregående protokolls godkännande 

Genomgicks och godkändes 

5. Ekonomi 
-Bokslut 
Styrelsen tog beslut på att anlita en extern person för arbetet med bokslutet 
 

6. Arbetsgrupper 

Jägarexamen gruppen  
Beslut tas i gruppen om att ge dispenser till skjutbanorna för skjutinstruktörer mm 
   

7. Medlemsmöte  
Styrelsen tog beslut på att genomföra medlemsmöte 16 feb kl 18.30 

8. Förvaltningsplan Ejder  
Michael informerade om svårigheter med info om förvaltningsplan ejder 
 

9. Give aways  
Styrelsen tar fram lista på vad som skall köpas in. Budget tas fram inköp 
Styrelsen beslutade att AU tar fram en budget för 2022 och hur mycket som läggs på 
profil mtrl mm,  

 

 

 

 

 



 

 

10. Regionsråd   
Linda redogjorde för mötet och frågor som togs upp var bland annat instruktörslyftet, 
vårbocksjakten, upphandlingar, Agusa hägnet, NVR utbildningar, Viltbild, 
Valberedningen, Fördelning av budget, länsföreningarna ger förbundet 85% av 
medlemspengarna behåller 15% själva 
 

11. Vargfrågan 
Kent frågade om vi skall undersöka hur vi skall agera i denna fråga. Styrelsen kommer 
att ta tag i denna fråga. Tex Föreläsning av Gunnar Glöesen 
 

12. Kampanj vårbocksjakt 
Debattartikel utskickad och införd i media  

 
13. Inför ordförande konferensen 11 feb 2022 

- Jägarexamen (provproblematik) 
- Ejder (förvaltningsplan tidigast 2024?) 

 
      15. Övriga frågor 

- GAIM  
Mjukvaran kommer att inköpas (Linda) 

- Motioner 
Linda redovisade om en motion till förbundet. Styrelsen beslutade att bifalla 
motionen och denna kommer att tas upp på årsstämman 

- Verksamhetsberättelser 
Alla arbetsgrupper skall skicka in sina berättelser omgående 

- Trofemätning, Karin kommer med nytt datum 
 

14. Nästa möte 
Den 2 mars kl. 18.30 på Sjöarp/fikat KG 
 

15. Mötet avslutades 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 

 

      Ordförande   Sekreterare   Justerare 

Linda Mattisson-Olsson KG Bergqvist  Magnus Carlsson 

 


