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Hej medlemmar i Västra Götaland Väst! 

Jag Morgan Andersson ordförande i länsföreningen vill informera om Västra Götaland Väst 

ställningstagande i valet av ordförande 5 juni i Svenska Jägareförbundet. 

SJF årsstämma 2020 var splittrad av länsföreningarna gällande något som kallades Axdorf-affären. 

Torbjörn Larsson deklarerade att han skulle lämna styrelseordförandeposten på stämman 2021. Efter 

den stämman så tog en enhällig styrelse för VGV beslut att vi önskade en extern kandidat till 

ordförande, som efterträder Torbjörn Larsson. I mars 2021 lade valberedningen fram som sitt förslag 

till ordförande en extern kandidat Per Klingbjer. Detta förslag stod en enhällig styrelse från VGV 

bakom. Vi hade interna diskussioner men var överens om vad ombuden borde rösta för.  

När valberedningen lagt sitt förslag, startade denna splittring i SJF mellan länsföreningarna. 11 

länsföreningar stod bakom Per K och 5 eller 6 länsföreningar föreslog då som motkandidat till Per K, 

en person som suttit med i styrelsen i 3 år Henrik Sténson. Detta är helt ok att göra och är normalt i 

en förening av denna storlek som SJF är. 

Men det som sedan händer är ej ok. Delar av de som lyfte fram Henrik S, började med en osund 

kampanj för att förmå Per K att lämna kandidaturen. Och som ni läste i Svensk Jakt lyckades med 

detta också. Efter det avhoppet valde valberedningen att föreslå Henrik S som ordförandekandidat. 

Det är här som 11 länsföreningar bestämmer sig för att finna en kandidat som kunde accepteras av 

både sittande styrelsemedlemmar och av tjänstemannakåren. En styrelseordförande måste ha ett 

brett stöd i organisationen. Det ansåg vi 11 länsföreningar var mycket viktigt. 

Att finna en extern kandidat på denna korta tid ansågs svårt. I och med att det var inta lång tid kvar 

till stämman när detta skedde, gick frågan om kandidatur till Jonas Pålsson som accepterade. När 

bara några få dagar var kvar till stämman så klev Jonas P av sin kandidatur. Vi 11 länsföreningar blev 

inte ställda för detta. Det var bara tungt att börja om igen, men vi ville få till en styrelse med bred och 

stark förankring i förbundet. 

Vi diskuterade frågan och då tittade vi på namnet Peter Eriksson som varit hårt arbetande 

styrelsemedlem under 11 år och som kände väl till vilka frågor som var viktigast för Svenska 

Jägareförbundet. Han hade varit en engagerad styrelseledamot. Klövviltsfrågor var en av 

specialiteterna. Han tackade ja på vår förfrågan och då blev detta vårt val.  

Peter E hade 27 mandat och Henrik S hade 22 mandat. Vid valet så blev röstsiffrorna 26 för Peter E 

och 22 för Henrik S, en avstod från att rösta. Detta var ett demokratiskt val och valresultat var tydligt 

till Peter E:s fördel. 

Jag kommer att arbeta för att såren skall börja läkas och min förhoppning är att den nya 

valberedningen jobbar mer ihop med länsföreningarna för att lösa frågorna i tid inför stämman 2022. 

Följande hände sedan för vår länsförening del: Göte Johansson blev vald till styrelseledamot och Carl 

Dahlöf blev vald till valberedningen. 

Morgan Andersson 

Ordförande Västra Götaland Väst 


