
Anna Kumpula Kostet
• Bor: Kaalamakoski, Pajala
• Gör: Egen företagare, Projektledare
• Jagar: Älg ibland skogsfågel om dom 

råkar komma framför en. 
• Äger: Gråhund
• Roll: Som nybliven valberedare utan 

tidigare medverkan i 
Jägareförbundet men med god 
erfarenhet av styrelsearbete och 
organisationer, kan jag lyfta nya 
perspektiv och tankar. Dessutom har 
jag ett brett nätverk utifrån mina år 
i olika branscher. Å så är jag ju 
kvinna ;)

• Kontakt: anna@arcticcon.se eller 
070-281 95 95
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Anders Iacobæus

• Bor: Umeå

• Gör: Pensionär (76 år) efter ett yrkesliv som jurist 
inom domstolsvärlden, regeringskansliet och SJ

• Jagar: älg, rådjur, fågel. Har en tax som tycker att
rådjuren kunde vara fler.

• Jägareförbundet: varit medlem länge men blivit 
riktigt aktiv först efter pensioneringen. Suttit sju år i
förbundsstyrelsen, följt Girjas-rättegången, haft 
ansvar för kust och fjälljakt. Fått många fina kontakter
inom förbundet och lärt mig uppskatta förbundets
insats.

• Roll i valberedningen: sammanhållande

• Kontakt: anders@iacobaeus.com, 070-51 71 589

mailto:anders@iacobaeus.com


Jack Junel
• Bor: Stockholm
• Gör: Fyllda 75 med spännande uppdrag efter ett 

långt liv i finansbranschen
• Jagar: Rådjur, älg och gärna skogsfågel med och 

utan hundar. 
• Erfarenhet: Livslång föreningserfarenhet. Har 

varit aktiv i Jägareförbundet sedan jag började 
jaga för 25 år sedan. Suttit i ett antal 
valberedningar i börsbolag och föreningar. Haft 
uppdrag för rekryteringsföretag.

• Roll: Vill bidra med mina perspektiv på vårt 
arbete att forma en styrelse som kan hålla 
jaktfanan högt i en värld med många 
motståndare och samtidigt ge medlemskapet ett 
konkret värde.

• Kontakt: jack.junel@jjadvisor.se eller 070 240 
7891
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Karl Johan Ottosson

Bor:
Dalasjö, Vilhelmina

Gjort och gör: 
Jobbat som officer i 20 år, de sista 15 åren kommunchef.

Jaktligt intresse: 
Jaga främst älg och fågel, har egna Gråhundar

Varför valberedningen:
Har varit medlem i 35 år och intresserat mig mycket för jaktliga 
frågor, sitter i styrelsen för jägareförbundet Västerbotten och i 
älgförvaltningsgruppen  VBN SV sedan starten 2012. 
Jag tycker det är viktigt att vi har ett starkt förbund som följer med 
i utvecklingen. Jag jobbar dagligdags med att bygga arbetslag och 
rekrytera personal, har ett brett nätverk och vet vikten av att 
styrelsens sammansättning och förmåga att jobba tillsammans 
mot uppdragsgivarens mål är en förutsättning för att 
verksamheten ska fungera och utvecklas.

Kontakt: kjo@vilhelmina.se eller 070-2183037

mailto:kjo@vilhelmina.se


Emil Stolpe-Nordin

Bor:
Västerås

Gjort och gör: 
Försäljning och Produktchef John Deere Agricultural Machines

Jaktligt intresse: 
Allätare men mycket focus på klövviltsjakt i alla dess former men 
framförallt med egna hundar av kortdrivande typ.

Varför valberedningen:
Är infödd i jakten och vart medlem sedan tonåren, började som 
förtroendevald på krets nivå redan som 18 åring. Och nu närmare 20 år 
senare hunnit med många positioner i förtroendemannaleden. Mitt 
hjärta har alltid brunnit för Jägareförbundet och jaktens framtid. Med 
denna erfarenhet har jag god kännedom och kontaktnät i förbundets 
organisation. Min tjänsteutövning likaså, då framförallt i den agrara 
näringen på ett riksomfattande plan.
Jag kommer att bidra med en synvinkel från medlemmens perspektiv i 
Valberedningen.
Mitt mål med engagemang i Jägareförbundet är att mina barn skall ha 
möjlighet att uppleva det jag upplever.

Kontakt: emilstolpenordin@gmail.com eller 070-035 46 23

mailto:emilstolpenordin@gmail.com


Frederik Kjellson
Bor utanför Växjö i Småland. 48 år. 

Arbetar heltid+ i delägt släktföretag inom skog, 
jakt, fiske och turism. Har gråwachtel, labrador 
och tax så vet ni mina jaktliga intressen.

Inskriven i förbundet som embryo. Varit 
engagerad aktivt i förbundet i över 20 år på 
olika poster och uppdrag inom krets, län och 
arbetsgrupper nationellt (inklusive 
valberedningar). 

Viltvården och jakten har alltid stått mig och 
min familj nära. Det blir därför ett naturligt val 
att jobba inom Jägareförbundet och ha så 
många synsätt som möjligt i förvaltningen av 
bl.a. jord och skog. Förbundet ger också ett 
fantastiskt nätverk över hela landet som 
kommer till nytta i föreningsarbetet.

frederik.kjellson@telia.com 070 – 622 57 59
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Carl Dahlöf

Bor: Hovås, Göteborg

Gjort och gör: Jobbat som läkare som professor i neurologi. 
Numera pensionär (74 år).

Jaktligt intresse: Jagar klövvilt, främst vildsvin och rådjur.

Varför valberedningen: Jag har jagat sedan barnsben och varit 
medlem (SJF) i snart 60 år.  Suttit i styrelsen för Askim Härads 
Jaktvårdskrets (2011 till 2020) och länsförening Västra Götaland 
Väst (2014 till 2019). Därutöver har jag varit eftersöksjägare (1995 
till 2021). Under de senaste 10 åren har jag gjort fortlöpande 
beräkningar av spillningsinventeringar för att kontrollera 
metodens kvalitet och korrekthet.
Jag anser att SJF är en stark och etablerad jägarorganisation vars 
betydelse man inte kan underskatta. Jag ser den som en garant för 
att vår framtida jakt skall få fortsätta som idag. Vidare att SJF är en 
utmärkt organisation för kunskapsutveckling och utbildning inom 
jaktliga frågor. 

Kontakt: carl.g.dahlof@telia.com eller 0707141121
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