LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA

2022-04-05

Jägareförbundet
Västra Götaland Väst

Välkommen
Länsföreningsstämma 2022
Stämman hålls i
Trollhättans Folkets hus
tisdagen den 5:e april
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KALLELSE
till årsstämma i Jägareförbundet Västra Götaland Väst
Tisdagen den 5:e april kl. 18:00 lokal CLIO Trollhättans
Folkets Hus
Anmälda stämmodeltagare får en kallelse och stämmohandling på
den e-postadress som angivits vid anmälan.
Utskrivna exemplar kommer att finnas på stämman
OBS! Anmälan och avprickning av ombuden och servering av landgång,
kaffe och kaka i matsalen från kl.17:00
Anslut i god tid.

Preliminär tidsplan:

17:00

Avprickning och förtäring

18:00

Stämman öppnas

senast 21:00

Avslutning

Välkomna!
Styrelsen Jägareförbundet Västra Götaland Väst
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Parkera lämpligen på taket av affärshuset Oden.
Ta hissen ner till entréplanet och gå ut på Kungsgatan och gå till höger.
Ingången till Folkets Hus ligger ett kvarter längre bort på motstående sida.
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Dagordning för Västra Götaland Väst länsföreningsstämma 5:e april 2021
1. Föreningsstämman öppnas
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Stämmofunktionärer
a) Ordförande och vice ordförande för mötet
b) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare för mötet
c) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande i länsföreningen tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
11. Val av ledamöter till styrelsen
6 st. ledamöter för ett mandat på 2 år
1 ledamot
2 ledamöter
1 ledamot
2 ledamöter

från valregion 1
från valregion 2
från valregion 3
från valregion 4

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i länsföreningen
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i Göteborgs Jagtsällskaps
stiftelse
14. Val av (3) ombud och (3) suppleanter till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2022
15. Val av valberedning
1) 1 st. ordförande/sammankallande i valberedningen
2) 4 st. ledamöter för en mandattid på 2 år
a. Valregion 1
b. Valregion 2
c. Valregion 3
d. Valregion 4
3) Beslut om ansvariga kretsar för samordning av valberedningsarbetet
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16. Styrelsens förslag beträffande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Verksamhetsplan för 2022
Kretsbidrag
Budget
Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande
Inkomna motioner
Övriga ärenden
Avrapportering föregående års motioner

17. Ersättningar till styrelse och valberedning
18. Bestämmande av sättet att kalla till nästa föreningsstämma
19. Belöningar, utmärkelser och avtackningar
20. Övriga frågor
21. Föreningsstämman avslutas
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Jägareförbundet Västra Götaland Väst

Verksamhets- och
förvaltningsberättelse för år 2021
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande

Morgan Andersson

1:e Vice Ordförande

Anders Kling

2:e Vice Ordförande

Lisbeth Hellner

Sekreterare

Magnus Blomstrand,

Skattmästare

Lars Bergdahl,

Ledamöter

Mats Svantesson
Lennart Gustavsson
Niklas Karlsson
Anders Sundbäck
Anders Kling
Dahn Andersson
Martina Friberg
Stefan Alm
Eric Mandelsvärd

Arne Kjellstrand adjungerad till styrelsen som kassaförvaltare t.o.m. augusti månad
Janne Karlsson adjungerad till styrelsen som ansvarig för ungdomsprojektet
Göte Johansson adjungerad till styrelsen som ledamot i Viltförvaltningsdelegationen

I arbetsutskottet (AU) har ingått: Morgan Andersson, Lars Bergdahl, Anders Kling,
Anders Sundbäck och Magnus Blomstrand
Länsföreningens styrelse under året haft 12 protokollförda sammanträden varav 9 har varit
helt digitala Teams-möten.
AU har haft 12 protokollförda Teams-möten.
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Styrelsen har organiserat verksamheten i arbetsgrupper.
I varje arbetsgrupp har någon av styrelsens ledamöter varit kontaktman till styrelsen.
Styrelsens ledamöter har dessutom varit kontaktpersoner för var sina grupper av
jaktvårdskretsar.
Styrelsen har varit remissinstans i frågor från länsstyrelsen, polismyndigheten och olika
organisationer samt i ett antal frågor och remisser från Svenska Jägareförbundet.
Ordinarie länsföreningsstämma hölls på Teams och presidiet befanns sig på Trollhättans
folkets hus d 2021-04-07. Som stämmoordförande tjänstgjorde Lars Ivarsbo och Lars Olof
Lyrdahl.
Revisorer har varit Thomas Johansson och Ture Andersson
Revisorssuppleanter har varit Mattias Samuelsson och Andreas Johnsson
Svenska Jägareförbundets personal har för vår del utgjorts av Regionchef Mariana Skoglund
samt konsulenterna Karl Johan Brindbergs, Hanna Ståhl och Jerker Andersson gemensamt
med övriga länsföreningar i Västra Götaland. Som kontorist Katarina Dahlgren.
Ombud vid Svenska Jägareförbundets digitala årsstämmor var Göte Johansson, Morgan
Andersson och Magnus Blomstrand

Verksamhetsåret 2021 har präglats av Coronarestriktioner. Fysiska möten samt mycket
av planerad verksamhet har inställts eller genomförts digitalt.
Länsföreningen
•

har bekostat litteraturen Jägarskolan för ungdom upp till 25 år, som tecknar/har
tecknat medlemskap i Svenska Jägareförbundet

•

har under året, med starkt stöd av Stiftelsen Göteborgs Jagtsällskap, fortsatt driva ett
ungdomsprojekt med Jan Karlsson som projektledare. Pga. pandemin har Jan Karlsson
varit korttidspermitterad, länsföreningen har haft permitteringsstöd för Jan Karlsson
från Tillväxtverket.

•

har under året medverkat till utveckling av Skogaryd som mötesplats för kretsar och
medlemmar. Mycket arbete har lagts på iordningställande av pass

•

har medverkat i Västra Götalands Viltförvaltningsdelegation genom Göte Johansson

•

har deltagit vid digitala ordförandekonferenser vid de tillfällen som detta arrangerats
av förbundet under året

•

har deltagit vid digitala och fysiskt samverkansråd i Region Syd.

•

har löpande under året haft ett antal kontakter med myndigheter, tjänstemän,
förbundsstyrelsen, andra länsföreningar, kretsar, medlemmar och enskilda i en rad
ärenden

•

har besvarat ett antal remisser
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•

har via sina kontaktpersoner ute i kretsarna deltagit vid kretsårsmöten och i
förekommande fall även på styrelsemöte löpande under året

•

har inbjudit valberedningens ordförande vid styrelsemöte

Länsföreningens styrelse har utöver vad som ovan nämnts arbetat aktivt enligt
Jägareförbundets policys i alla dess hänseenden
Vissa av aktiviteterna har i god anda skett tillsammans med vår samarbetspartner
Studiefrämjandet.
Antalet medlemmar var den 31dec 2021: 11 376 st.
(motsvarande siffra 31 dec 2020: 11277 st.) Ökning med 99st eller 0,88%.
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FOKUSOMRÅDEN OCH ARBETSGRUPPER
Länsföreningen arbetar enligt den organisationsstruktur som beslutades om vid årsstämman i
juni 2014. Befintliga arbetsgrupper sorterar nu under något av de fyra huvudområdena.
Länsföreningen har också arbetsgrupper som kan anses tillhöra flera huvudområden och dessa
benämns som stödfunktioner nedan.
Ansvariga ur styrelsen för de olika arbetsgrupperna har varit
Jakt och Viltförvaltning (Morgan Andersson)
1) Älg, skog, foder, viltvård, vildsvin, hjort, invasiva arter, fältvilt:
Morgan Andersson, Erik Mandelsvärd, Stefan Alm
samt Göte Johansson (ej styrelseledamot)
2) Kustjaktrådet:

Niklas Karlsson, Magnus Blomstrand samt
Martin Hahne (ej styrelseledamot)

3) Rovdjur:

Morgan Andersson Erik Mandelsvärd, Stefan Alm samt
Göte Johansson, Stig Strandberg (ej styrelseledamot)

4) Hund:

Lennart Gustavsson, Niklas Karlsson

5) NVR:

Lennart Gustavsson, Dahn Andersson

6) Viltdata:

Magnus Blomstrand, Hans Vondrak (ej styrelseledamot)
och Hanna Ståhl (konsulent)

Utbildning (Martina Friberg)
7) Utbildningar:

Mats Svantesson, Martina Friberg

8) Jägarexamen:

Lisbeth Hellner

9) Skytte:

Anders Kling

Opinion och Kommunikation (Anders Sundbäck)
10) Ungdom:

Mats Svantesson, Martina Friberg

11) JAQT:

Jennie Karlsson

12) Ungdomsprojektet:

Janne Karlsson

13) Opinion och Kommunikation: Anders Sundbäck, Niklas Karlsson,
Magnus Blomstrand

Medlem och Marknad (Lars Bergdahl)
14) Mässor:

Lars Bergdahl, Magnus Fabbe Nilsson (Ej st.led.)
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Dahn Andersson, Stefan Alm, Jan Karlsson

Stödfunktioner
16) Skogaryd:

Mats Svantesson, Janne Karlsson (Ej st.led.)

17) Ekonomi:

Lars Bergdahl

JAKT OCH VILTFÖRVALTNING
JAKT & FAUNA
Jakt- och Faunagruppen i Jägareförbundet Västra Götaland Väst har under verksamhetsåret,
liksom tidigare år, behandlat frågor och remisser som rör gruppens kompetensområde. Enskilt
samt i samarbete med övriga länsföreningar i Västra Götaland.
Nya jakttider var en av de stora förändringarna under 2021. Jakttiderna var överlag positiva,
med det var några saker som blev fel. Ripjakten och Ejderjakten fick gemensam behandling.
Ripjakten, som först beslutades bli 1 månad kortare återreglerades till sin ursprungstid, medan
ejderjakten togs bort i väntan på att EU skulle ta fram en förvaltningsplan. Efter det skall
berörda länder i EU komma överens om tilldelning.
Länsföreningarna är representerade i länets viltförförvaltningsdelegation (VFD) genom Göte
Johansson, Jakt och Viltvårdsintresset, samt politiskt genom Morgan Andersson. Vidare ingår
Anders Andersson från Södra Älvsborg i Klövviltutskottet.
Länsföreningen Västra Götaland Väst ser med stor oro på utvecklingen av älgförvaltningen.
Vår uppfattning är att gällande system är ett så kallat nedifrån och upp system där
älgskötselområdena skall sätta normer för älgförvaltningen. Detta motarbetas idag av
Länsstyrelsen och ÄFG vilket på sikt kan leda till att ÄSO omvandlas till licensområde. Det
av Länsstyrelsen satta målet på max 5% årliga betesskador på tall och de stora skogsbolagens
drev på att älgen är den stora syndabocken. Skador på skogen kan inte hänvisas till enbart älg
utan till det totala betestrycket. Och det kan enligt vår uppfattning inte uppnås endast genom
en decimering av älgstammen, utan här måste ståndortsanpassning av trädslag och
samförvaltning av klövviltet vara grund för minskning av skogsskador. Vidare kan inte
fällavgifterna för älg höjas i takt med minskande älgpopulation utan här måste Länsstyrelsens
administrationskostnader för förvaltningen ifrågasättas. Länsföreningen har under året,
tillsammans med andra föreningar i Region Syd, lyft frågan om nuvarande älgjaktsystem till
förbundsstyrelsen för översyn, vilket har påbörjats. Men det har inte lagt de resurser som
skulle behövas pga. att de nya upphandlingsreglerna om allmänna uppdraget m.m som
förbundet måst av sätta resurser till.
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Vildsvinspopulationen täcker idag hela vårt verksamhetsområde även om stora lokala
variationer förekommer. Här liksom i övriga jaktsammanhang är det oerhört viktigt att
avskjutningsrapport sker i Viltdata så att vi kan följa utbredning och uppskatta
populationsstorleken.
Kron- och Dovvilt fortsätter öka och på vissa håll finns jaktbara stammar av framförallt Dov.
Rådjurspopulationen är överlag god men varierar kraftigt och här ses ett klart samband med
förekomst av lo och varg.

ROVDJUR
I perioden 2020 – 2021 har vi inte haft några inventeringsprojekt tillsammans med
Länsstyrelsen. Vi har däremot hjälpt till med att dela ut provrör för att kunna lämna
vargspilning till DNA-analys. Egna s.k. åtelkameror används nu också lagligt och här ser vi
en stor potential. Vi fick lodjursjakt beviljad vintern 2021. Tilldelningen blev ett lodjur i
Dalsland och ett i Södra Älvsborg.
Vargpopulationen ökar i vårt område och spridning sker nu i hela länet, förutom de djur som
redan finns i Dalsland och Svartedalen finns nu också ett revir i trakterna mellan Jönköpings
län och Västra Götalands län.
Länsföreningen har fortlöpande insyn i länsstyrelsens rovdjursinventeringar, genom att Göte
Johansson ingår i VFD rovdjursutskott. Denna grupp har haft ett antal möten under året.
Vargjakt på Orust
Under juli-augusti genomfördes den första organiserade vargjakten på Orust sedan 1842.
Länsstyrelsen beviljade skyddsjakt först på Orust och sedan även på Tjörn. När vargen till
slut fälldes den 17:e augusti efter förlängning av skyddsjakten, hade den rivit över 50 får och
lamm på Orust-Tjörn. Vargen var en ung hanne på 45 kg som efter DNA-analys kunde knytas
till spår på några av de rivna fåren. Länsstyrelsens bedömning är att det är samma varg som
rivit alla får.
De inblandade jägarna fick beröm av länsstyrelsen för sitt sätt att organisera och genomföra
jakten.

KUSTJAKT
Ännu ett corona-år startade med att vi i februari fick frågan om vi kunde inventera
ejderbestånden om 3 veckor. Tack vare en handfull frivilliga o ett par samtal löstes detta med
ett gott resultat. Inventeringen skedde från Norges gräns ner till Hallands gräns i ett rutnät om
2x2 km. 68 st rutor inventerades o det resulterade i drygt 10 000 ejdrar med en fördelning på
55-60 % gudingar o då givet 40-45 % ådor. Detta visar på en sund könsfördelning i väst samt
ett gott bestånd.
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På sommaren hade vi ett glest besökt möte på Kärrshålan där vi beslutade att upprepa
inventeringen samt verka för att återfå småskrakjakten som försvann pga avsaknad av
förvaltningsplan enligt SJF.
Minken verkar försvinna på vissa områden av okänd anledning. Kanske utkonkurrerad av säl
o skarv? Minken äter mycket småfisk så det är inte omöjligt.
Vi fick två olika skyddsjaktförutsättningar för storskarven där man kan välja o vraka, vore
önskvärt om förbundets jakttidstabell upplyser om detta på hemsidan. Efter påstötning från
oss lär förbundet jobba med detta.
Licensjakt på knubbsäl närmar sig o det ska bli intressant att följa utvecklingen.
/Martin Hahne
HUND
En träff på Öster Malma för hundansvariga från hela Sverige är planerad att genomföras i
slutet av mars.
En utbildning steg 1 är planerad till maj-juni och förläggs till region mitt. En steg 2 är bokad
till slutet av april och förläggs till Region Syd. En utbildning gällande apportering av fågel
och övrigt småvilt planeras att genomföras. Delvis digitalt samt en fysisk träff i juni.
Arbetet med Projekt Eftersöksassistans fortsätter som tidigare.
Som vanligt är pandemin, senast omikronmutationen, en osäkerhetsfaktor. Vi måste dock
hoppas, tro och planera för att verksamhet kommer att kunna bedrivas.

NVR
Ett arbete inleddes för att effektivisera och utveckla vårt (jägarnas) situation. Ett koncept
innehållande fyra huvudområden, säkerhet, information, skytte och hund planeras.
Under hösten höjdes ersättningsnivån för utförda uppdrag efter att ha legat stilla i 10 år.
Rapporteringssystemet uppdaterades. Det fungerar nu bra och känns enklare att hantera.
Antalet viltolyckor ökade igen efter en nedgång under 2020.

VILTDATA
Länsföreningen följer inrapporteringen av fällt vilt genom att månadsvisa rapporter tas fram
till styrelsemöten. Ungefär 70% av de älgar som inrapporteras i ÄFO 1-ÄFO5 rapporteras via
viltdata. Lägst andel i ÄFO4 (27%).
Småviltsrapporteringen är fortfarande för låg i flera kretsar, men en klar förbättring har skett i
några. Täckningsgraden för kretsarna Västra Götaland Västs länsförening varierar mellan 0
och 94 %. Största förbättringen var i Bokenäs med +63%-enheter till 85% och Orust med
+11%-enheter till 46%
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Täckningsgraden för hela länsföreningen är 25 % vilket är klart sämre än föregående år
(31%). Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 40 % i länets alla
kretsar till 2024. 10 kretsar når detta nationella mål. 14 st. når över 30%, medan 9 kretsar
ligger mellan 0 och 30%. 9 av dessa är under 20% vilket ses som alarmerande.
En arbetsgrupp bestående av Hans Vondrak, Hanna Ståhl och Magnus Blomstrand har arbetat
med att få in mer data från de kretsar som har haft låg rapportering. Den högre lägstanivån vi
ser i år är delvis ett resultat av detta arbete. Tyvärr gick det inte att genomföra de träffar som
vi planerat, så planerna på träffar med kretsarna planeras i stället under 2022. Arbetsgruppens
strategi är att försöka få älgjaktlagen att ta på sig att rapportera all avskjutning för sitt område
eftersom det har bäst stöd i den struktur som finns för rapporteringen. Det ger också bäst lokal
uppfattning om betestrycket inom jaktområdet.

OPINION OCH KOMMUNIKATION
Vi har under året deltagit i Svenska Jägareförbundets lodjurssatsning. Denna satsning
innehöll bland annat inventeringsinformation och bildtävling.
En av våra Facebook reportage med ”håll hunden kopplad” fick under våren 2021 över 100
delningar och nådde ca 12 500 personer.
Under våren genomfördes en del ”teamsbaserade” utbildningar med jaktvårdskonsulent.
Utbildningarna handlade främst om skytte och över 300 deltagare noterades! Även de nya
jakttiderna fick en kväll och frågorna var många om till exempel bockjakt på våren.
Vi har deltagit i flertalet reportage i Svensk Jakt under 2021/2022. Dessa reportage har
handlat om viltdata, lockjakt utav räv, jaktmässor och jaktstigar m.m. Vi har även via
kretsarna deltagit i flera skrivelser och reportage. Ett värt att nämna är Askim jaktvårdskrets
jakt för Cancerfonden som syntes i Svensk Jakt under hösten 2021. Ett projekt som verkligen
behöver uppmärksammas!
Ett tjugotal lokaltidnings reportage har ägt rum under året. Störst intresse har vildsvinens
framfart haft och den ökande vargstammen ihop med minskad älgstam.
En del radiointervjuer har även genomförs om vildsvin och älgjakt.
Jägareförbundet Västra Götaland Västs ordförande var under den lite kaotiska försommaren
med i Jaktjournalen och tydliggjorde länsföreningens roll i den turbulenta riksstämman i
början av juni. Ett reportage som fick stor spridning via sociala medier.
Vi deltog med 3 ledamöter i Jägareförbundets nya utbildning för sociala medier som
rikskommunikatör Ulrika Karlsson Arne höll under sommaren. Detta sammanföll med vår
större satsning för på mer närvaro på sociala medier. Vi har i dagsläget tre ledamöter som är
aktiva på våra kanaler och sköter rapportering och nyhetsrapportering ihop med vår
webkommunikatör Magnus.
13

LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA

2022-04-05

I börja av augusti deltog vi med personal på jaktmässan på Bohus Fästning. Ca 2000 besökare
kom förbi oss för förbundsinformation, ballonger, trofebedömning samt diskussion ang
jakttiderna. 12 nya medlemmar värvades och förhoppningsvis många kommande jägare!
Vi når via Facebook ca 1700 personer och via Instagram 500 personer. Här kan nämnas att en
inbjudan till ungdomsjakt på Skogaryd kom upp till nästan 20 000 träffar och genererade ca
40 nya följare.
Vi har under våren och sommaren startat upp ett projekt med att minska klyftorna mellan
länsförening och jaktvårdskretsar. Detta projekt går ut på att löpnande under verksamhetsåret
erbjuda digitala men även fysiska möten med kretsarna. Vanligtvis har kvällen en röd tråd
tex. Jakttider med efterföljande frågestund. Kvällarna avslutas med förbundsinformation.
18 november hölls en workshop ihop med ett av förbundsstyrelsen utsett konsultföretag.
Årsmötet i Svenska Jägareförbundet gav konsult Stefan Petterson i uppdrag att utreda detta
som hände under årsmötet med valberedning och valet om förbundsordförande. Workshopen
genomfördes i samtliga utav förbundets länsföreningar och 8 ledamöter ifrån Västra Götaland
Väst deltog i undersökningen. Åsikterna ifrån länsföreningen följde generellt snittet i
sakfrågorna.
1 december hölls den första kretskonferensen på länge. Platsen var Trollhättans Folkes Hus
och 13 kretsar närvarade. Det bjöds på information ifrån förbundet, Studiefrämjandet samt
vår NVR satsning för mer utbildad personal. Anders Gruvaeus gästade oss som talare och
svarade på en del frågor.
Fokus detta år har annars legat på att synliggöra förbundet och länsföreningen mer. Med tre
ledamöter som kommunikatörer mot sociala medier och en för web så har fokus varit att vara
aktiva i vårt arbete med förbundsinformation men även vår lokala och regionala arbeten har
lyfts fram. Ett framgångsrikt koncept som vi hoppas kunna fortsätta med framöver!
Inför Jul 2021 inköptes en del saker för marknadsföring. Vi hade en tävling på Instagram som
gav oss en del nya följare samt nya medlemmar i Svenska Jägareförbundet.

WEBB
På länsföreningens hemsida publiceras främst kurser, träffar och kretsgemensamma
aktiviteter. Förteckning över områdets kretsar liksom länkar till kretsarnas hemsidor hålls
uppdaterade.
På sidan finns kontaktuppgifter till styrelsen. Nyheter inom länet publiceras.
Fyra av länsföreningens kretsars hemsidor uppdateras av länsföreningens WEB-ansvarige. I
dessa fall rör det sig i första hand bara om styrelseförteckning och årsmöteskallelser.
Genomgång av kretshemsidorna har visat att flera kretsar ”glömmer” att uppdatera sina sidor.
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JAQT
Under sommaren tillträdde Jennie Karlsson som vår nya JAQT ansvarige. Planeras för en
storsatsning under 2022 med JAQT verksamheten som på grund av Covid-19 blev ganska
ringa under 2021.
JAQT finns även på Facebook under Jägareförbundet Västra Götaland Väst JAQT.

UNGDOM
UNGDOMSVERKSAMHETEN
Länsföreningens ungdomsansvariga har fått Corona-anpassa all del i sin verksamhet fram till
restriktionerna började lätta i augusti/september. Därefter har en del aktiviteter kunnat
genomföras.
•
•
•
•

28 viltsvinsvak. Fyra vildsvin fällda.
2 rådjurs-pyrsch. En bock fälld.
4 småviltsjakter på rådjur
8 älg- och vildsvinsjakter

Deltagarna har varit ungdomar, jägarskolelever och nya jägare.
Vi har haft två digitala möten med övriga ungdomsansvariga i länet.
Vi har haft tre digitala möten med vår jaktvårdskonsulent.
SKOGARYD
Nyttjandet av Skogaryd har varit lite större under året än föregående år. Den nya markdelen
har även den fått en viltåker och de gamla har såtts om. Nyinköpta simulatorn har utnyttjats
ett flertal gånger. Pass och jakttorn har flyttats och setts över.

SKOL- OCH UNGDOMSPROJEKTET
Återigen stod vi inför ett pandemi-år vilket tyvärr gjort verksamheten något sporadisk och
svåröverskådlig.
Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bidrog återigen med ekonomisk stöttning till projektet.
Anställd för att driva projektet har varit Jan Karlsson. Projektet syftar till att initiera ett
varaktigt intresse för vilt, natur, jakt och miljöfrågor hos de unga.
Skol- och ungdomsprojektet är ett viktigt och bra marknadsföringsinstrument.
Jägareförbundet möter barn och ungdomar på dagis- eller skolnivå och skapar en positiv bild
av jakt och jägare som barnen tar med sig hem och sprider bland föräldrar m.fl. Barnen lär sig
känna igen vår logotype och de får en positiv bild av oss jägare.
Vintern.
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I början på året var det is på sjöarna i vårt verksamhetsområde. Detta resulterade i 3 isfisken
med totalt 20 ungdomar och tillhörande föräldrar. Korv grillades och fisk pimplades upp.
Däribland ett antal gäddor som drogs upp ur borrhålen.
På våren ställdes det mesta in. Dock gjordes ett återbesök till Öxnereds skola för en koll i
fågelholkarna.
200 jägarskole-elever fick information om Jägareförbundet och den svenska jakten.
Sommaren.
En stor del av sommaren ägnades åt Skogaryd. Några besök på sommarlovsskoj i Norra Dals
Jaktvårdskrets, där det byggdes 30 fågelholkar. Deltog även på skördefest med aktiviteter för
barn och unga i Norra Dal där ca 50 holkar gick åt.
Hösten.
Rävlockskurs virtuellt från förbundet. Vi deltog med en praktisk del för ungdomarna.
Det jagades bock på Skogaryd vid 5 tillfällen där ca 15 unga jägare deltog. Det var även en
framgång för oss när det gäller integration som sedan har hållet i sig hela hösten. Glädjande
nog börjar Göteborgsungdomarna att hitta till Skogaryd.
På Skogaryd har det jagats älg, vildsvin och småvilt med kontinuitet under hösten.
Skolbesöken har varit färre, men 300 barn i åldrarna 7-12 år har berörts av Skol-och
Ungdomsprojektet och ca 100 ungdomar från 15 år och äldre.
Höstlovsaktivitet i Lilla Edets fritidsgård med luftgevärsskytte där 20 ungdomar deltog.
Som vanligt skickas det ut information om projektet till berörda kommunala förvaltningar
under december och januari månad. En del besök görs också i syfte att” sälja” in projektet.
Jägar-Hälsningar Janne Karlsson/Projektledare.

UTBILDNING
JÄGAREXAMEN (Ledningsgrupp gemensam för Västra Götaland)
Gruppen har bestått av ordförande Jan Carlsson, Lisbeth Hellner och suppleant Stig
Strandberg för Västra Götaland Väst.
Bo-Eric Persson och suppleant Mona Landin för S Älvsborg.
Åke Johansson och suppleant Katarina Larsson för Skaraborg.
Adjungerade tjänstemän har varit Katarina Dahlgren och Fredrik Jönsson.
Gruppen har under året haft två fysiska möten , 23/9 i Skara och 23/11 på Tre Älgar i
Grästorp.
Digitala teams-möten har även förekommit.
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Provledare / Provbanor
8 personer har genomfört den digitala provledareutbildningen som kommer att avslutas under
våren med den praktiska delen.
Inga provbanor i länet har besiktats eller ombesiktats under 2021, till stor del beror detta på
Corona. Fortsättningsvis kommer banbesiktning att ske vart femte år.
Behovet av provledare är under översyn vid länets provbanor för att säkerställa att vi följer
direktiv och föreskrifter från Naturvårdsverket.
Provstatistik
Vi kan konstatera att vi haft en liten minskning av antal personer som tagit jägarexamen
jämfört med 2020. Totalt i Västra Götaland blev 1 442 st godkända. Vi hoppas att det nya
webbaserade teoriprovet fortsätter att fungera bra. Fortsatt intresse finns att ta jägarexamen!

UTBILDNINGSVERKSAMHET
Utbildningarna har varit få under rådande situation med corona. Vi har dock kunnat
genomföra några utbildningar efter att restriktionerna började att lätta.
•
•
•
•
•

Tre utbildningsjakter i att locka räv.
En utbildningsjakt för enbart nya jägare.
En utbildning i passning, flåning och sotning av rådjur på det vilt som sköt under
utbildningsjakten. Två styckningskvällar med fällda vildsvin.
Två utbildningsjakter på småvilt för jägarskolelever.

SKYTTEGRUPPEN
Gruppens målsättning är att genom aktiviteter öka intresset för övnings- och tävlingsskytte i
regionen. Det i sin tur bidrar till en ännu bättre skjutskicklighet bland jägarna och en mindre
risk för skadeskjutningar.
Som en effekt av covid-19-pandemin och det osäkra läget hölls under året inget
länsmästerskap och det har varit en generellt låg aktivitetsnivå i gruppen.
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MEDLEM OCH MARKNAD
MEDLEM
Medlemsantalet i länsföreningen har vid utgången av december 2021 ökat med 99 jämfört
med föregående år. Ungefär 50% av kretsarna har fått ett ökat medlemsantal.
Jaktvårdskrets

2021

2020

2019

2018

Ale

402

398

377

362

Alingsås

628

607

592

568

Askim Härad

636

604

603

577

Bokenäset

195

197

201

206

Färgelanda

205

207

209

194

Hisingen-Göteborg

2331

2276

2200

2 096

Härryda Östra

206

218

197

197

Kungälv - Stenungsund

880

866

863

825

Landvetter

216

211

199

199

Lerum-Partille

519

521

498

488

Ljungskile

208

203

195

195

Mellerud

286

287

292

266

Munkedal-Lysekil

567

557

557

581

Norra Dal

739

738

760

745

Orust

391

392

378

375

Sotenäs

302

295

296

297

Strömstad

459

477

471

466

Södra Skärgården

97

98

103

85

Tjörn

224

226

222

221

Trollhättan - Lilla Edet

768

783

781

759

Uddevallanejden

274

256

249

234

Vårgårda

252

253

231

217

Vänersborg

587

578

569

568

Utan krets

4

29

28

89

11 376

11 277

11 071

10 810

Totalt

Not: För sammanslagna kretsar har medlemsantal för de ingående kretsarna adderats för
tidigare år.
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MARKNAD
Även under 2021 har pandemin haft en påtaglig inverkan på aktiviteter och planerat
deltagande på mässor o. dyl., vilket inneburit att det mesta ställts in under året. Avsikten med
dessa utåtriktade aktiviteter är annars att ge allmänheten kunskap och förståelse för jakten och
viltvårdens betydelse för vilt, människa och natur.

EKONOMI
Länsföreningen redovisar för 2021 ett överskott på 159.224 kr, viket är betydligt över budget
men något lägre än föregående år. Länsföreningen har under året beviljats bidrag för
permittering från Tillväxtverket. De samlade intäkterna för året är något högre jämfört med
föregående år. Kostnaden för de olika verksamhetsgrenarna, jakt och viltförvaltning,
utbildning och opinion/medlem följer i stort de senaste åren med undantag för
Ungdomsprojektet. De administrativa kostnaderna är något högre än föregående år.
Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bidrar som tidigare år med en större del av kostnaden för
skol-och ungdomssatsningen (SOU-projektet).
Som tidigare år utrycker vi också åter vårt stora tack till Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse för
det stöd vi erhåller för utbildning, lägerverksamhet och ungdomssatsningar.
Sammantaget är vår ekonomiska ställning fortsatt stabil med utrymme för samordnade
insatser och stöd till lokala aktiviteter.

Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse är infogade i slutet av detta
dokument.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL 2022 ÅRS
LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA I JÄGAREFÖRBUNDET VÄSTRA
GÖTALAND VÄST
Val av mötesordförande för Länsföreningsstämman V. Götaland V. 2022
Ordförande

Lars Ivarsbo

Vice Ordförande

Lars-Olof Lyrdahl

Ordförande för Länsföreningen i Västra Götaland Väst på 1 år
Morgan Andersson (omval)
Ledamöter till styrelsen i Länsföreningen i V. Götaland Väst på 2 år
Valregion 1
Martina Friberg, Vänersborg, i tur att avgå:

Martina Friberg (omval)

Lisbeth Hellner, Dals-Ed, ett år kvar
Lennart Gustavsson, Vänersborg, ett år kvar,

Valregion 2
Anders Kling, Göteborg, slutar

*……………….

Stefan Alm Alingsås, i tur att avgå

Stefan Alm (omval)

Mats Svantesson, Lilla Edet ett år kvar
Valregion 3
Lars Bergdahl, Ljungskile, slutar

Mattias Olsson, Orust (nyval)

Magnus Blomstrand, Munkedal, ett år kvar
Niklas Karlsson Strömstad, ett år kvar

Valregion 4
Erik Mandelsvärd, Kungälv-St.sund, i tur att avgå

Eric Mandelsvärd, (omval)

Dahn Andersson Hisingen-Gbg, i tur att avgå

Dahn Andersson (omval)

Anders Sundbäck Kungälv-St.sund, ett år kvar
*) Valberedningen har ännu inte funnit ersättare till dessa namn. Arbete med att försöka få fram förslag
kommer att pågå under tiden fram till stämman.
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Val av två revisorer och två suppleanter i Länsföreningen V. Götaland V. på 1 år,
Tomas Johansson, Mellerud,
Andreas Johnsson Alingsås,

(omval)
(nyval)

Mattias Samuelsson, Lindome,

(omval) personlig ers. för Tomas Johansson

*)…………………………………..

(nyval) personlig ersättare för Andreas Johnsson

Val av två revisorer och två suppleanter i Göteborgs Jaktsällskaps stiftelse på 1 år,
Josefin Larsson, Göteborg, ordinarie,
(nyval)
Mattias Samuelsson, Lindome, ordinarie, (omval)
Bengt Kron, Göteborg, suppleant,
Lars Hüllert, Hisingen Gbg, suppleant,

(omval) personlig ersättare för Josefin Larsson
(omval) personlig ersättare för Mattias Samuelsson

Val av 3 ombud och 3 suppleanter till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2022
Styrelsen har behandlat frågan och föreslår:
Ordinarie: Ordförande, Sekreterare, och 1:e vice ordförande
Suppleanter: Kommunikatör, Skattmästare och 2:e vice ordförande

Ersättning till styrelse och revisorer
Ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Samtliga ledamöter

30 % av ett prisbasbelopp per år oförändrat
25 % av ett prisbasbelopp per år oförändrat
5000 kr per år (ökning från 3000)
3 000 kr per år

Vid inkomstbortfall
Vid inkomstbortfall
Reseersättning

650 kr för halvdag
1 300 kr för heldag
enligt den skattefria normen (18,50 kr/mil)

Revisorer är berättigade till inkomstbortfall, 650 kr för halvdag och 1, 300kr för heldag och
reseersättning enligt den skattefria normen.
Ersättning till valberedning
Valberedningen har inget eget förslag utan ger styrelsen/stämman uppdraget att besluta
härom.
Skogaryd 2022-02-14
Valberedningen Västra Götaland Väst
Orvar Ottosson (Valberedningens ordförande)
*) Valberedningen har ännu inte funnit ersättare till dessa namn. Arbete med att försöka få fram förslag
kommer att pågå under tiden fram till stämman.
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Styrelsens förslag till kretsbidrag
Styrelsen föreslår kretsbidraget oförändrat 20 kronor per medlem och aktivitetsstöd enligt
tidigare regelverk.
Dessutom föreslår styrelsen att ett extra bidrag betalas per ha som slutrapporteras för övrigt
vilt i viltdata.
Förslaget i korthet: Vid uppnådda 30% rapporteringsgrad utgår 5öre/ha
Ersättningen per ha ökar med ett öre per ha för var 10:e % över 30% så att 90% arealtäckning
ger 11öre per rapporterad ha. Kretsens areal och rapporteringsgrad hämtas från Viltdata.
Ökningen är kontinuerlig från 30% så att exempelvis 42% ger 6,2öre/ha.

Arealersättning för rapport av övrigt vilt
14,0
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8,0
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4,0
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Styrelsens förslag till ersättning för valberedning
Ordförande 2000 kr samt övriga 995 kr i kostnadsersättning.
Reseersättning som för styrelsen.
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Rekrytering av en valberedning
•

Det skall rekryteras en ordförande från valfri valregion, om ordförande får förhinder
blir en av de två representanterna i den valregion som utsett ordförande
ställföreträdare.

•

Till föreningsstämman 2022 är det valregion 2 som står på tur att samordna förslag

•

Det skall rekryteras 1 ledamot från respektive valregion för en mandattid av 2 år

•

Följande kretsar har uppdraget att samordna nomineringsarbetet inom sin region:

•

Valregion 1: Mellerud

Valregion 2: Lerum Partille

Valregion 3: Strömstad

Valregion 4: Kungälv Stenungsund

Om det uppstår en vakans i valberedningen så är det upp till styrelsen att fatta beslut
om vakansen skall ersättas genom att utlysa extra stämma

Valberedningens uppdrag är:
•
•
•
•
•
•
•

att lämna förslag på Ordförande för Länsföreningen
att lämna förslag på styrelseledamöter till Länsföreningen enligt arbetsinstruktion
att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Länsföreningen
att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Göteborgs Jagtsällskaps
Stiftelse
att lämna förslag på ersättning till styrelse och revisorer
att lämna förslag på ordinarie och vice ordförande för årsstämman
att lämna förslag på justeringsmän och rösträknare för stämman
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2022 års valberedning – förslag
Det föreligger ännu inte förslag från kretsarna. Därför är de personer som inte avböjt omval
uppsatta som förslag till omval med ett frågetecken.

Ordförande:

Orvar Ottosson Omval?

Valregion 1

Valregion 2

Jan Olsson, Färgelanda (omval)?

………………………, (nyval)

Dennis Gustavsson, Norra Dal,
ett år kvar

Bertil Sagrelius, Lerum, ett år kvar
Lars Ivarsbo har avböjt omval

Valregion 3

Valregion 4

………………………………. (nyval).

Bror Wennström, Stenungsund, (omval)?

Hans Henriksson, Strömstad, ett år kvar

Tarmo Honkavaara, Hisingen-Göteborg, avböjt omval

Leif Andersson, Lysekil, avböjt omval.

Förslag till beslut om ansvariga
•

Till föreningsstämman 2023 är det valregion 3 som står på tur att samordna förslag

•

Det skall rekryteras 1 ledamot från respektive valregion för en mandattid av 2 år

•

Följande kretsar har uppdraget att samordna nomineringsarbetet inom sin region:
Valregion 1: Färgelanda

Valregion 2: Trollhättan-Lilla Edet

Valregion 3: Sotenäs

Valregion 4: Hisingen-Göteborg
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Kretsar
Valregion 1

Valregion 2

Norra Dal

Mellerud

Färgelanda

Vänersborg

Trollhättan-Lilla Edet

Ale

Vårgårda

Alingsås

Lerum-Partille

Valregion 3

Strömstad

Sotenäs

Munkedal-Lysekil

Bokenäset

Uddevallanejden

Orust

Ljungskile

Valregion 4

Tjörn

Kungälv-Stenungsund

Hisingen/Göteborg,

Södra Skärgården

Härryda Östra

Landvetter

Askim Härads
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHEFTSPLAN 2022
Styrelsen har tagit fram en aktivitetsplan som skall gälla för verksamhetsåren 2021-2022. På
grund av rådande pandemi kan vi i bästa fall kan få till aktiviteter under hösten 2021.
Aktivitetsplanen medger möjlighet till planering av framtida aktiviteter, så första halvåret bör
användas till verksamhetsplanering. Våren kan utnyttjas till dialoger och utbildningar via
webb-baserat upplägg.
JAKT & VILTFÖRVALTNING
•

Samordning av viltförvaltnings- och skötselområden.
Mål: Att alla skötselområden och ÄFO följer SJF:s ”Handlingsplan älg”

• Viltrapportering övrigt vilt
Mål: Att kretsarna skall rapportera minst 33 % av sin registrerade jaktmarksareal i
Viltdata
• Rovdjursinventering/rapportering
Mål: Delta i och vid behov organisera länsomfattande inventering av stora rovdjur
•

Klövviltinventering.
Mål: Påverka ÄSO och KSO att i större utsträckning inventera klövvilt för att på så
sätt få bättre underlag i förvaltningsplaneringen

•

”Intern” rovdjursinventering/rapportering
Mål: Ha fortsatt kontroll på rovdjurens utveckling och arbeta för förvaltning (jakt och
skyddsjakt) inom länsföreningens område.

•

Övrig klövviltsförvaltning
Mål: att informera, utbilda i förvaltning samt rapportera om utvecklingen av
vildsvins-, kron- och dovhjortstammarna.

•

Verka för att kronskötselområde registreras.
Mål: Huvuddelen av arealen i vårt verksamhetsområde bör täckas av KSO.
Viltstammar i balans med fodertillgång.
Mål: Verka för att balansera viltstammarna men också verka för ökat foderutbud.
Vi har en lokal och regional samverkan med jord och skogsbruk samt andra
intressenter.
Mål: Vårt samarbete med organisationer som verkar inom jaktens område har bidragit
till att utveckla och gynna jakten i vårt verksamhetsområde.

•
•

Viltdata
Fortsätta följa rapporteringen av älg och övrigt vilt.
Riktat arbete mot kretsar som under 2021 inte nådde över 30% arealtäckning
2020/2021 för övrigt vilt. Motivera kretsarna att öka rapporteringen genom att ge
ersättning för rapporterad areal
Mål
•

Minst 60 % av kretsarna har nått över 30% täckningsgrad
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Ökning av rapporteringsgraden mot 40% totalt 2024.
Träffar med kretsar där potentialen till ökning är stor

UTBILDNING
Utbildningar under detta år kommer att vara både digitala och med fysiska träffar, där det går
att samarbeta med Studiefrämjandet.
Vi kommer att besöka jägarskolorna under hösten och informera om förbundet. Vi kommer
även att försöka få till utbildningar där speciella önskemål kommer in under året.

Skyttegruppen
Målsättningen för skyttegruppen i VGV under 2022 är att stimulera övnings- och
tävlingsskytte för en ökad skjutskicklighet och -säkerhet.
Gruppen planerar i samarbete med övriga skyttegrupper i länet att genomföra utbildningar av
skytteinstruktörer, verka för utbyte mellan skjutbanorna i regionen och bistå med hjälp
avseende skytte till kretsar och skjutbanor inom VGV. Skyttegruppen planerar också att i
samarbete med någon av skjutbanorna i VGV anordna LM i jaktskytte.

Hund
En träff på Öster Malma för hundansvariga från hela Sverige är planerad att genomföras i
slutet av mars.
En utbildning steg 1 är planerad till maj-juni och förläggs till region mitt. En steg 2 är bokat
till slutet av april och förläggs till region syd, En utbildning gällande apportering fågel och
övrigt småvilt planeras att genomförs dels digitala samt en fysisk träff i juni.
Arbetet med projekt Eftersöksassistans fortsätter som tidigare.
Som vanligt är pandemin, senast omikron mutationen, en osäkerhetsfaktor. Vi måste dock
hoppas, tro och planera för att verksamhet kommer att kunna bedrivas.
NVR
Arbetet med det NVR koncept som startades upp under 2021 kommer vara relativt
omfattande. Mycket planering krävs och en pilotutbildning med efterföljande utvärdering
skall genomföras. Därefter skall konceptet kunna användas ute hos kretsarna.
Ett område som känns särskilt viktigt är det som gäller säkerhet. Det finns med i koncept vi
arbetar med. Vi ser gärna nya idéer och förslag från organisationen. Vi hör allt för ofta
kommentarer gällande riskerna för olyckor i samband med NVR uppdrag.
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Vi vet fortfarande inget om pågående upphandlingen kommer påverkar vårt arbetet inom
NVR. Bedömningen är att vi inte ser det nu och att vi jobbar på som vanligt.
Som vi vant oss vid, är pågående pandemi en osäkerhetsfaktor. I nuläget tror vi dock på att
kunna genomföra arbetet som planerat, givetvis med hänsyn till gällande restriktioner.

OPINION & KOMMUNIKATION
•

•
•
•
•
•
•
•

Vi skall öka antalet följare på Facebook till 2000 följare.
Verka för minst 4 informationsmöten mellan länsföreningen och jaktvårdskretsarna
Vi skall aktivt jobba för digitala möten i länsföreningen, region samt understödja
kretsarna i deras digitala verksamhet
Vi skall delta i och verka för att öka utbildningsgraden för styrelsens medlemmar
Vi skall erbjuda jaktvårdskretsarna en utbildning i mediahantering
Vi skall under verksamhetsåret inkomma med 10 reportage i Svensk Jakt
Vi skall under verksamhetsåret synas i övrig media med minst 5 reportage
Vi skall verka för information om förbund och viltförvaltning vid länsföreningens
aktiviteter samt på begäran för allmänheten.

Webb
•
•
•
•

Gammal information skall rensas bort.
Generellt kommer inte information som finns på riksnivå att skrivas på vår hemsida,
men om vi bedömer det som speciellt intressant kommer länkar att läggas in.
Kretsar utan egen hemsida kommer att kontaktas för att försöka få alla kretsar att
sköta sin egen hemsida.
Stöta på kretsarna att hålla sina hemsidor aktuella.

JAQT
•

•
•

Genomföra minst 4 aktiviteter som vänder sig till länsföreningens kvinnliga
medlemmar
Öka kunskapen för och om JAQT
Verka som stöd för kretsarnas JAQT-ansvariga
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MEDLEM & MARKNAD
Mässor
Under 2022 kommer vi att delta på Bok- och biblioteksmässan i september. Även för övriga
lokala mässor ät vår ambition att söka deltagande.

UNGDOM
Skol- och ungdomsprojektet
Fortsätta att erbjuda besök i skolorna Mål 400-500 berörda elever.
Informera om Svenska jägareförbundet i Jägarskolan. Mål att nå75% av eleverna inom VGV.
Rekrytera nya medlemmar från jägarskolorna.
Besök på gymnasium eller liknande. Mål: 1-2 besök om året.
Dagläger på Skogaryd. Mål: 2 stycken skolklasser
Vara ett stöd för jaktvårdskretsarna i deras ungdomsverksamhet. Mål: Öka verksamheten i
kretsarna.
Delta i större sammanhang, som till exempel mässor, i syftet att visa upp jägare och jakten,
samt värva medlemmar. Mål 2 tillfällen.
Fortsätta samarbetet med Skog och Ungdom samt Fritidsfiskarna
Aktivt arbeta med projektet Ung Jägare.
Vara behjälplig i övriga ungdomsfrågor.
Fortsätta att vara delaktig i utvecklingen av Skogaryd.
Ungdom och Skogaryd
Aktiviteter vi skall försöka genomföra:
•
•
•
•
•
•

Ett ungdomsläger på Skogaryd under vår/försommaren
Ett ungdomsläger under höstlovet v.44
Jakter för ungdomar, jägarskolelever och nya jägare och fortsätta med åteljakterna på
vildsvin.
Erbjuda rävjakt med rävlock.
Fortsätta att utveckla jakterna på Skogaryd med WeHunt och arbeta in den nya
Markdelen.
Skapa goda förutsättningar för viltet med att anlägga viltåkrar och sätta upp saltstenar.
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BUDGET 2022

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning diverse
Göteborgs Jagts. Stiftelse
(och tillväxtverket)
Till skolprojekt
Övriga intäkter
Summa intäkter
Verksamhetsgrenar
Jakt och viltförvaltning
Älg, skog
Rovdjur
Kust
Hund
NVR
Viltdata
Viltdata Arealbidrag
Utbildning
Skytte
Utbildningar
Kretsbidrag
Lokalt aktivitetsstöd
Opinion och kommunikation
Kommunikation
Ungdom
Ungdomsprojektet
JAQT
Medlem och marknadsföring
Mässor
Skogaryd
Delsumma verksamheter
Förvaltning
Årsstämma
Kostnader förtroendevalda
Avskrivningar
Övrig förvaltning
Delkostnader förvaltning
Summa kostnader
Resultat

2022

2021

2021

Budget
Helår

Utfall
Helår

Budget
Helår

850 000
25 000

840 137
24 455

850 000
20 000

120 000
350 000
2 000
1 347 000

501 159

53 000
250 000
2 000
1 175 000

5 000
40 000
15 000
5 000
25 000
5 000
50 000

27 714
1 393 465

6 000

5 000
40 000
5 000
5 000
5 000
3 000

-

0

5 587
216 300
2 070

10 000
40 000
230 000
35 000

15 000
55 000
450 000
15 000

895
573 134

10 000
50 000
400 000

0

0

45 000
140 000
1 185 000

0
138 404
971 500

45 000
130 000
1 013 000

40 000
130 000
23 000
120 000
290 000

10 374
116 832
22 678
112 857
262 741

30 000
130 000

1 498 000
-151 000

1 234 241
159 224

1 293 000
-118 000

15 000
55 000
230 000
35 000

29 110

120 000
280 000
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MOTIONER

Motion till länsförbundet Jägarförbundet.
För att öka/bibehålla kunskapen och framför allt intresset för viltvård hos landets många nya
jägare anser vi att detta borde lyftas fram med här följande argument och incitament.

Som ett komplement till jägarexamen skapa en utbildning helt inriktad på kunskapen om
viltvård som leder fram till en form av examen i detta.
Med teoripaket (kanske digitalt) men även fysiska träffar; Exkursioner med praktiska moment
där man kommer ut i skogen och deltar i de respektive årstidernas lämpliga varierande
åtgärder.
Att i linje med kommande förändringar i skogsbruket ligga i framkant kunskapsmässigt och
kunna dokumentera detta.
Att kunna dokumentera en enkel viltvårdsplan på den fastigheten där man deltar eller ämnar
delta i jakten/viltvården .
Att kunna med enkla medel utföra viltvårdsåtgärder såsom lättare röjning i exempelvis
kraftledningsgator, rätt sätt att anlägga en åtel, att sköta viltkameror för inventering, att
kunna delta i bedömning av storleken på populationen hos främst klövvilt etc etc .
Att utbildningen ska fånga in och skapa intresse för allt arbete som bör föregås av själva
jakten.
Ett examensbevis i viltvård borde vara lika viktigt som jägarexamen och kunna leda till en för
både markägare och jägare gynnsam symbios .
Härryda Östra Jaktvårdskrets. 2022-01-30.
Håkan Karlsson.

STYRELSENS BEHANDLING AV MOTIONEN
Styrelsen behandlade motionen på styrelsemöte den 14:e mars och beslutade enhälligt att
stödja motionen.
Styrelsen föreslår årsstämman att bifalla motionen och att lämna den vidare till
förbundets årsstämma.
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Jägareförbundet V.G.V.
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Räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Innehåll

Sida

- resultaträkning
- balansräkning
- noter
- underskrifter

2
3
5
6

Jägareförbundet V.G.V.

Org.nr. 802452-0457

RESULTATRÄKNING

2021-01-01
2021-12-31
840 137
24 455
501 159
27 714
1 393 465

2020-01-01
2020-12-31
856 858
17 951
314 774
1 698
1 191 281

-35 110
-223 957
-574 029
-138 404

-23 270
-224 612
-439 162
-135 626

-22 678
-240 063
-1 234 241

0
-189 954
-1 012 624

Rörelseresultat

159 224

178 657

Resultat efter finansiella poster

159 224

178 657

Årets resultat

159 224

178 657

Medlemsavgifter
Försäljning, diverse
Stöd till ungdomsverksamhet
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Jakt- och viltförvaltning
Utbildning
Opinion och kommunikation
Medlem och marknadsföring
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader

Not

2
3
4
5
7
6

Sida 2 av 6

Jägareförbundet V.G.V.

Org.nr. 802452-0457

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

90 713
90 713

113 391
113 391

90 713

113 391

97 975
97 975

76 560
76 560

0
0
0

42 386
71 216
113 602

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 087 223
2 087 223

1 640 096
1 640 096

Summa omsättningstillgångar

2 185 198

1 830 258

SUMMA TILLGÅNGAR

2 275 911

1 943 649

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Skyttesimulator Sim Way
Summa materiella anläggningstillgångar

7

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Sida 3 av 6

Jägareförbundet V.G.V.

Org.nr. 802452-0457

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

1 862 004
159 224

1 683 346
178 657

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

2 021 228

1 862 003

55 719
52 420
146 544
254 683

0
22 832
58 814
81 646

2 275 911

1 943 649

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Sida 4 av 6

Jägareförbundet V.G.V.

Org.nr. 802452-0457

NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Noter till resultaträkningen
Not 2

Jakt- och viltförvaltning
Rovdjur
Kust
Hund
NVR
Viltdata

Not 3

Utbildning
Skytte
Utbildningar
Kretsbidrag
Lokalt aktivitetsstöd

Not 4

Opinion och kommunikation
Kommunikation
Ungdom
Ungdomsprojektet

2021

2020

29 110
0
0
0
6 000
35 110

23 270
0
0
0
0
23 270

2021

2020

0
5 587
216 300
2 070
223 957

0
16 752
207 860
0
224 612

2021

2020

0
895
573 134
574 029

311
30 127
408 724
439 162

Hösten 2010 startade skol- och ungdomsprojektet som från början var tänkt att pågå i två år och avslutas i maj 2012.
Styrelsen har därefter med stöd av årsstämman beslutat att förlänga projektet varje år. Ekonomiskt stöd har beviljats årligen
av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse. För år 2020 var ett tak satt på 350.000 kr. Så mycket har det inte blivit då den rådande
pandemin kraftigt påverkat verksamheten. Stöd har därför även erhållits av statliga medel.
Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelsse utfäste vid sammanslagningen att bidra rejält ekonomiskt till den ungdomdsverksamhet
som främst bedrivs på Skogaryd. Detta stöd ligger utanför ramen för skol- och ungdomsprojektet.
Not 5

Medlem och marknadsföring
Mässor
Skogaryd

2021

2020

0
138 404
138 404

2 200
133 426
135 626

Göteborgs Jagtsällskap Stiftelse har under flera år bidragit till våra kostnader för vår medverkan på Bokmässan. Under år
2020 och 2021 blev ingen mässa av men vi hoppas att den återkommer i framtiden och att vi då kan få stöd som tidigare.
Not 6

Övriga externa kostnader
Årsstämma och möteskostnader
Kostnader för förtroendevalda
Övriga förvaltningskostnader

Sida 5 av 6

2021

2020

10 374
116 832
112 857
240 063

20 591
89 837
79 526
189 954

Jägareförbundet V.G.V.

Org.nr. 802452-0457

NOTER
Noter till balansräkningen
Not 7

Anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
113 391

Skyttesimulatorn

Skogaryd 2022-03-14

Morgan Andersson
Ordförande

Anders Kling

Lisbet Hellner

Lars Bergdahl

Magnus Blomstrand

Anders Sundbäck

Lennart Gustavsson

Mats Svantesson

Niklas Karlsson

Stefan Alm

Dahn Andersson
Eric Mandelsvärd
Martina Fridberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2022
Thomas Johansson

Andreas Johnsson
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Anders Sundbäck
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Method: Swedish BankID

Eric Mandelsvärd

rgesvard@hotmail.com
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Method: Swedish BankID

Dahn Andersson

dahn.andersson@gmail.com
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Method: Swedish BankID
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Activity log
E-mail invitation sent to hoffby@telia.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to anders.kustjvk@gmail.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to kling8397@gmail.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to stefanalm@msn.com
2022-03-14 11:23:13 CET,

E-mail invitation sent to lasse.bergdahl@telia.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to mats.svantesson@uddevalla-hamn.se
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to lisbeth.hellner@gmail.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to rgesvard@hotmail.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to dahn.andersson@gmail.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to thomas.johansson@falkek.se
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to lennart.gustavsson@vattenfall.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to magnus-blomstrand@telia.com
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to hagabergskog@yahoo.se
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to martina.friberg@live.se
2022-03-14 11:23:13 CET,
E-mail invitation sent to andreas.johnsson@derome.se
2022-03-14 11:23:13 CET,
Clicked invitation link Lars Bergdahl
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-14 11:24:23 CET,IP address: 213.66.124.233
Document signed by LARS BERGDAHL
Birth date: 04/06/1947,2022-03-14 11:25:50 CET,
Clicked invitation link Niklas Karlsson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.58 Mobile Safari/537.36,2022-0314 11:25:52 CET,IP address: 90.235.96.152
Document signed by NIKLAS KARLSSON
Birth date: 08/12/1985,2022-03-14 11:26:32 CET,
Clicked invitation link Dahn Andersson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-14 12:00:45 CET,IP address: 90.235.90.212
Document signed by DAHN ANDERSSON
Birth date: 12/08/1965,2022-03-14 12:01:47 CET,
Clicked invitation link Magnus Blomstrand
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.39,2022-03-14 12:49:08 CET,IP address: 213.66.23.180
Document signed by Sune Magnus Blomstrand
Birth date: 06/07/1951,2022-03-14 12:51:29 CET,

Clicked invitation link Anders Kling
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36,2022-03-14
12:52:32 CET,IP address: 134.238.48.3
Clicked invitation link Eric Mandelsvärd
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-14 13:06:28 CET,IP address: 78.79.226.247
Clicked invitation link Martina Friberg
Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G991B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.0
Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36,2022-03-14 13:15:10 CET,IP address: 90.235.100.183
Document signed by MARTINA FRIBERG
Birth date: 12/05/1992,2022-03-14 13:16:03 CET,
Clicked invitation link Lennart Gustavsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.39,2022-03-14 13:39:30 CET,IP address: 192.36.28.75
Document signed by LENNART GUSTAFSSON
Birth date: 11/02/1960,2022-03-14 13:42:50 CET,
Document signed by ANDERS KLING
Birth date: 15/02/1983,2022-03-14 13:53:00 CET,
Clicked invitation link Thomas Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36,2022-03-14
15:01:28 CET,IP address: 81.226.10.35
Document signed by Ulf Eje Thomas Johansson
Birth date: 06/07/1959,2022-03-14 15:02:09 CET,
Document signed by ERIC MANDELSVÄRD
Birth date: 31/07/1988,2022-03-14 18:01:16 CET,
Clicked invitation link Anders Sundbäck
Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G990B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.2
Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36,2022-03-14 18:01:20 CET,IP address: 94.234.67.103
Document signed by ANDERS SUNDBÄCK
Birth date: 09/07/1984,2022-03-14 18:02:20 CET,
Clicked invitation link Stefan Alm
Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G991B Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
Chrome/98.0.4758.101 Mobile Safari/537.36 EdgW/1.0,2022-03-14 19:14:04 CET,IP address: 94.191.152.131
Document signed by STEFAN ALM
Birth date: 29/03/1974,2022-03-14 19:16:38 CET,
Clicked invitation link Morgan Andersson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.39,2022-03-15 09:01:05 CET,IP address: 78.73.150.83
E-mail invitation sent to hoffby@outlook.com
2022-03-15 09:21:00 CET,
Document signed by MORGAN ANDERSSON
Birth date: 15/03/1954,2022-03-15 09:24:03 CET,

Clicked invitation link Lisbet Hellner
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-15 11:49:43 CET,IP address: 217.208.171.245
Document signed by LISBETH MARIA HELLNER
Birth date: 29/09/1956,2022-03-15 11:52:23 CET,
Clicked invitation link Mats Svantesson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; H8266) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.58 Mobile Safari/537.36,2022-03-15
17:58:07 CET,IP address: 78.79.163.209
Document signed by Mats Lennart Svantesson
Birth date: 22/06/1960,2022-03-17 15:55:34 CET,
Clicked invitation link Andreas Johnsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36,2022-03-18
16:20:39 CET,IP address: 62.20.90.133
Document signed by ANDREAS JOHNSSON
Birth date: 03/04/1975,2022-03-18 16:21:44 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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