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Protokoll 

Jägareförbundet Blekinges årsstämma 2021-03-31 (Genomförd via teams) 

Henry Stenson, styrelseledamot Förbundsstyrelsen inledde med en egen presentation samt lyfte fram väsentliga 

aktiviteter och framgångar under det gångna året.  

1. Årsstämmans öppnande 

Ordförande, Linda Mattisson Olsson, förklarade årsmötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen Godkändes. 

3. Fastställande av röstlängd 

Mötesanmälan gav 41 av 51 röstberättigade ombud närvarande. 

4. Stämmofunktionärer 

a) Val av ordförande 

Linda Mattisson valdes 

b) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Ebert Martinsson, R-by Norra och John Nilsson, Karlskrona valdes 

c) anmälan av styrelsen utsedd sekreterare 

Joakim Persson utsedd sekreterare 

5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

Utlysningen godkändes. 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Godkändes och lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen medskickat kallelse. Henrik Svensson läste upp densamma. Inga övriga invändningar utan 

beslutades läggas till handlingarna. 

8. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning 

Resultat- och balansräkning godkändes. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Ansvarsfrihet beviljades. 

10. Val av styrelseledamöter t.o.m. årsstämman 2023 

Omval av Karl-Douglas Lundgren, Göran Blomberg, Karl-Gunnar Bergqvist och Jessica Svensson på 2 år. Nyval på 

2 år av Per Enberg, Olofström. Anders Ågren avsagt sig sitt uppdrag, fyllnadsval av Per Olsson på 1 år.  

11. Val av ordförande för styrelsen och Blekinge Läns Jaktvårdsförening t.o.m. årsstämman 2022 

Linda Mattisson-Olsson omvaldes  

12. Nominering till uppdraget som länsansvarig jägare och biträdande länsansvarig jägare 

Omval av John Nilsson  

13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter t.o.m. årsstämman 2022 

Ordinarie: Omval av Henrik Svensson och Agneta Holgersson, Karlshamn Föreningstjänst 

Suppleanter: Omval av Anders Einarsson och Sven-Ivan Olsson 

14. Val av valberedning t.o.m. årsstämman 2022 

Följande valdes på ett år: Anders Karlsson, R-by södra, Bengt-Olof Nilsson, Olofström, Bengt-Åke Persson, R-by 
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Norra, Lars Carlsson, Karlskrona 

Anders Karlsson valdes som sammankallade. 

15. Val av ordinarie ombud samt en suppleant till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2021 

Föreningens ordförande valdes som ordinarie och föreningens vice ordförande som suppleant.  

16. Valberedningens förslag avseende ersättning till styrelsen 

Beslutades att höja samtliga arvoden med 20% från förutvarande år. 

17. Styrelsens förslag beträffande:  

a) ärenden över vilka Svenska Jägareförbundet begärt stämmans yttrande - Inget att notera 

b) övriga ärenden - Inget att notera 

18. Styrelsens eventuella meddelanden 

Inget att notera 

19. Tidigare motioner 

Linda återkopplade tyvärr utebliven framgång av förra årets motion ang. ökad tillgänglighet till Öster Malma för 

medlemmar. 

20. Motioner och propositioner 

1. Proposition från Blekinge avseende hundutbildning. Förslag att Svenska Jägareförbundet utvecklar eget 

utbildningssystem och -material. Stämman godkände propositionen och jägareförbundet Blekinge skickar in den 

som motion till Förbundsstämman. 

2. Proposition från Blekinge avseende följeslagare till ombud vid Förbundsstämman för de som endast når upp 

till ett ombud. Stämman godkände propositionen och jägareförbundet Blekinge skickar in den som motion till 

Förbundsstämman. 

21. Övrigt 

Henry Stenson berättade om Förbundets allmänna uppdrag. Regeringen aviserade vid inledningen av 2021 att 

tilldela givna procentsatser av inbetalda medel till viltvårdsfonden (jaktkortet) till olika uppdrag, bl.a. allmänna 

uppdraget, forskning, bidragsansökningar, upphandling av tjänster. Detta skulle generera ungefär motsvarande 

förutsättningar som tidigare. Dock har det alldeles nyligen Naturvårdsverket aviserat helt motsägelsefulla besked 

och kraftfulla aktiviteter och efterforskningar pågår i ärendet. 

Frågeställning om det kan finnas risk att enskilda Länsföreningar eller kretsar kan riskera att bli av med 

innestående medel för att försörja förbundet i sin helhet. Linda besvarade frågan med att det ej är möjligt med 

nuvarande stadgar, pengarna tillhör respektive. Henry delgav medhåll samsyn. 

22. Beslut om hur nästa årsstämma skall utlysas 

Beslutades att nästa årsstämman utlyses genom egen Hemsida, Facebook, E-mail till registrerade medlemmar 

samt Media. 

23. Årsstämmans avslutning  

Vid pennan:    Ordförande: 

……………………………………....……………. ……………………………………………….................. 
Joakim Persson   Linda Mattisson-Olsson 
 

Justeringsman:   Justeringsman: 

…………………………………………………….  …………………………………………………….....….. 
Ebert Martinsson   John Nilsson 


