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Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den  

25  mars 2017 på Örnvik Hotell & Konferens  

 

 

§ 1. INLEDNING.  

 Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael Samuelsson hälsar alla ombud  

 och enskilda medlemmar välkomna till den 130:e årsstämman. 

 En tyst minut hålls för under året avlidna jägare. 

  

 

 §2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD. 

 Mikael Samuelsson informerade att vid ingången har ombudslistan avprickats 

 och fullmakter har kontrollerats. 

 

 Årsstämman beslutade att godkänna avprickad ombudslista som röstlängd. 

 Listan bifogas originalprotokollet, bilaga 1 samt fullmakter. 

 

 

 §3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 

Årsstämman beslutade att godkänna dagordningen 

 

 

 §4. STÄMMOFUNKTIONÄRER 

 

a) Val av ordförande 

Valberedningen föreslog Eilert Apelqvist, Luleå, till ordförande vid årsstämman 

samt Mikael Samuelsson som bisittare. 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

b) Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 

Valberedningen föreslog Inge Öhrnerling, Luleå och Lisa Pekkari, Kiruna. 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare. 

Mikael Samuelsson meddelar att Åsa Karlsson är av styrelsen utsedd till  

sekreterare för årsstämman. 

 

 

 §5. ANFÖRANDE: Lars Ingelmark, valberedningen på förbundsnivå. 

 Maria Johansson, Studiefrämjandet. 

 Björn Sprängare, ordförande Svenska Jägareförbundet. 

 Peter Ledin, Jägareförbundet Region Norr. 

   

 

   

 



                              

                            Jägareförbundet Norrbotten 

 

 

 

 

 §6. FRÅGA OM STÄMMAN ÄR STADGEENLIGT UTLYST 

Stämman har utlysts genom annons i Svensk Jakt och på hemsidan samt att 

personlig kallelse har skickats till anmälda ombud. 

  

 Årsmötet beslutade att stämman är stadgeenligt utlyst. 

 

 

§7. STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

 Årsstämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens verksamhets- 

 och förvaltningsberättelse till handlingarna. 

 

 

 §8. TILLSTYRKTA MOTIONER PÅ ÅRSSTÄMMAN 2016 

 Tre motioner fanns 2016. 

 Att örn skall ingå i § 28. 

 Regelverk för motorfordon vid jakt. 

 Jägarexamen inomhus. 

 Samtliga motioner har fått bifall och arbetet är påbörjat. 

 

 Årsstämman beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 §9. REVISORERNAS BERÄTTELSE 

 Revisorn läser upp revisionsberättelsen. 

 

 Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

 

§10. BESLUT OM RESULTATRÄKNING SAMT FASTÄLLANDE AV 

 BALANSRÄKNING. 
 

 Årsstämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att godkänna och 

 fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2016. 

 

 

§11. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

 Revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

 räkenskapsåret.  

 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med 

revisorernas förslag. 
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§12. ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA 

 

Valberedningen föreslår att ersättningarna till de förtroendevalda skall få en 

delvis ny utformning. Tore Hjort föreslår att nuvarande ersättningsmodell skall 

bibehållas. 

 

 Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ersättningar 

 till förtroendevalda skall vara enligt nedanstående: 

 

 Bilersättning: Skattefria delen av den statliga ersättningen 

   f.n 1,85 kr/km 

  

 Måltider:  Faktisk kostnad mot kvitto eller 86 kr/dag 

   Som dag räknas förrättning som varat över 6 timmar, 

   (hem-hem) 

   

 Arvoden för 

 styrelseledamöter: För tid som uppgår till 6 timmar utgår ersättning med  

   650 kr och för tid därutöver utgår ersättning med  

   1300 kr. 

   Med möten avses sådant som ledamot är kallad från 

   riksnivå, regionnivå och länsnivå. 

   Utöver detta får ordförande, vice ordförande samt  

   ledamot i AU en årlig engångssumma 7 000 kr för 

   ordförande, 3 500 kr vice ordförande samt 2 500 kr 

   till ledamot. På dessa ersättningar/arvoden dras skatt 

   samt betalas sociala avgifter. 

 

 Arvode till 

 revisorerna:  Fast arvode på 3 000 kr/år 

 

 Arvode till 

 valberedare:  Sammankallande i valberedningen 500 kr per år. 

   Övriga ledamöter 300 kr per år. 

 

  

§13. VAL AV ORDFÖRANDE I JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN, 

 TILLIKA STYRELSENS ORDFÖRANDE FÖR 1 ÅR. 
 

Årsstämman beslutade att välja Mikael Samuelsson. 

 

 

§14. VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN 

 

 Årstämman beslutade att välja följande personer för en tid av 2 år: 

 Lennart Ölvebo, Gällivare  

 Carina Lindmark, Jokkmokk 

 Tore Hjort, Haparanda 
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Magnus Edin, Luleå 

 

 

§15. VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ SUPPLEANTER 

 Valberedningen föreslår omval av Andreas Starenhed, Luleå och omval av 

 Johan Ljungberg, Luleå som revisorer i ett år och som suppleanter i ett år omval 

 av Stig Hellström och Signar Hammargren. 

 

 Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

 §16. VAL OM OMBUD TILL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS 

 ÅRSSTÄMMA 2017. 
 

 Årsstämman beslutade att välja: 

 Ordinarie ombud: Mikael Samuelsson, Magnus Edin och Birgitta Isaksson. 

Ersättare: Stefan Morin, Ulla Hedman och Tore Hjort. 

  

 

 §17. VAL AV VALBEREDNING 

  

Årsstämman fastställde att valberedningen ska bestå av 8 ordinarie och inga 

ersättare.  

 

Årsstämman beslutade att välja nedanstående medlemmar med Bertil  

Segerlund som sammankallande och Terje Raattamaa som vice 

sammankallande. 

 

 Bertil Segerlund   

 Per From      

 Lennart Fredriksson 

 Johan Lövgren 

 Göran Prytz  

 Folke Åhl     

 Anna Sundén 

Terje Raattamaa   

    

§18. STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE   

 

                      a) Årsstämman beslutade att godkänna verksamhetsplaneringen. 

      

 

b) Inkomna motioner med styrelsens yttrande. 

 

Motion nr 1, 4 och 5 avsåg alla återinförande av brunstuppehåll.  

Dessa behandlades därför gemensamt. 
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Årsstämman beslutade att bifalla motionerna i så motto att frågan fortsatt 

bereds genom kretsarnas älgansvariga och drivs mot länsstyrelsen i enlighet med 

vad som framkommer via denna beredning.    

 

 

Motion nr 2 rörande Nolltolerans mot skadskjutningar. 

Länsföreningen har besvarat motionen. 

 

Årsstämman beslutade att bifalla Länsföreningens hemställan att motionen 

anses besvarad. 

 

Motion nr 3 angående Jaktanpassad träning och prov. 

Länsföreningen har besvarat motionen i fyra delar. 

1) Avslag för ändring av gällande regelverk. 

2) Ändring av träffkraven ansågs besvarad. 

3) Obligatoriska prov för älgjakt ansågs besvarad. 

4) Märkesskjutning inför älgjakt ansågs besvarad. 

 

Årsstämma beslutade enligt Länsförenings hemställan att motionen anses 

besvarad. 

 

Motion nr 4 rörande förlängd älgkalvjakt i Kiruna kommun. 

Jägareförbundet Kiruna föreslår att motionen tillstyrks och att detta görs känt för 

viltförvaltningsdelegationen via jägareföreträdare inför beslut. 

 

Årsmötet beslutade att bifalla Jägareförbundet Kirunas förslag. 

 

 

 

c) Förtjänsttecken 

 

- Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har beslutat att utse följande 

personer till hedersmedlemmar. 

Sven Saviniemi (postumt), Haparanda 

Inge Öhrnerling, Luleå 

Tage Skott, Luleå 

Owe Geibrink, Luleå 

 

- Wallenbergska stipendiet utdelades till Elin Viklund, Sara Granström och 

Linda Sandin-Larsson. Samtliga från Kalix. 

 

                    Lars-Erik Andersson avtackades för sin tid i Länsföreningens styrelse. 

                    Maria Johansson, Studiefrämjandet för gott samarbete. 

                    Eilert Apelqvist för hans insats som ordförande på årsstämman. 
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§19. STYRELSENS EV. MEDDELANDEN 

 Uttalande ang fjälljaktfrågan, se bilaga 2  

 

 Årstämman beslutade att ställa sig bakom uttalandet. 

 

 

  

§20. BESLUT OM HUR NÄSTA LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA SKALL 

 UTLYSAS. 

 Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att nästa ordinarie 

länsföreningsstämma skall utlysas med annons i Svensk Jakt och på hemsidan, 

samt att kallelse ska utsändas till anmälda ombud. 

  

 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

§20b INFORMATION angående bevakning av domen Girjas sameby mot staten. 

 Kommunikation med delegaterna i Viltförvaltningsdelegationen. 

  

 

 

§21. STÄMMANS AVSLUTNING 

 Stämmans ordförande avslutar denna 130:e årsstämma och lämnar ordet  

 till styrelsens ordförande, Mikael Samuelsson. 

  

 Mikael Samuelsson tackar för förtroendet förklarar stämman för avslutad. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Åsa Karlsson    Eilert Appelqvist 

Sekreterare    Ordförande för årsstämman 

 

 

 

Inge Öhrnerling   Lisa Pekkari 

Justeringsman   Justeringsman 

 

 

 


