Protokoll
Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma onsdagen den 27 maj 2020
Digitalt möte via Zoom 18.30–21.30
§ 1.

Inledning
T.f. ordförande Birgitta Isaksson hälsade de närvarande ombuden och övriga medlemmar
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Fastställande av röstlängd
T.f. ordförande informerade om att ombudslistan avprickats och eventuella fullmakter har
granskats innan stämman samt föreslår att årsstämman fastställer denna som röstlängd.
Listan och eventuella fullmakter bifogas som Bilaga 1.
Årsstämman beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen har utsänts med kallelsehandlingarna och är utformad i enlighet med
stadgarna.
Årsstämman beslutade att godkänna dagordningen.
Anförande
Mikael Samuelsson presenterade sig själv och berättade om angelägna frågor för förbundet.
Medlemmen i centrum.

§ 4.

Stämmofunktionärer
a) Val av ordförande för årsstämman
Valberedningen föreslår Ida Karkiainen, Haparanda, som ordförande vid årsstämman.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Ida Karkiainen, riksdagsledamot S, presenterade sig själv.
b) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
Årsmötet föreslår Johannes Hansson och Tom Strang.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.
Ordföranden meddelar att styrelsen utsett Jeanette Bergman Weihed till sekreterare för
årsstämman.

§ 5.

Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsstämman har annonserats i Svensk Jakt och sänts till anmälda ombud.
Årsstämman beslutade att godkänna kallelsen.
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§ 6.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

§ 7.

Tillstyrkta motioner på årsstämman 2019
Motion 1
Lag om viltvårdsområden, Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten föreslår att årsstämman
tillstyrker motionen och skickar den vidare till Svenska Jägareförbundets årsstämma.
Antogs av Svenska Jägareförbundets årsstämma. Ett mångårigt arbete pågår med att se över
regelverket och förändra lagstiftningen.
Motion 2
Kontinuitet vid markarrende, Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten föreslår att
årsstämman tillstyrker motionen och skickar den vidare till Svenska Jägareförbundets
årsstämma.
Antogs av Svenska Jägareförbundets årsstämma. I samband med kontakter med framför allt
större skogsägare arbetar förbundet för att arrendatorers rättigheter.

§ 8.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes och de hade inget att anmärka.
Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9.

Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning
Årsstämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att godkänna och fastställa
resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas
förslag.

§ 11

Ersättningar till förtroendevalda
Valberedningen föreslår ersättningar till förtroendevalda enligt nedan:
Ersättning för förlorad arbetsinkomst:
Enligt arbetsgivarintyg.
Logi:
Enligt faktisk kostnad.
Måltider:
Faktisk kostnad eller 110 kr per dag för förrättning som varat över 6 timmar.
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Arvoden för styrelseledamöter:
För tid som uppgår till 6 timmar utgår mötesarvode med 700 kr, för tid därutöver utgår
ersättning med 1400 kr.
Med möten avses fysiska möten, skypemöten, eller andra av styrelsen erhållna uppdrag på
riks-, regional eller länsnivå.
Utöver detta utgår en årlig ersättning på 7 000 kr till ordförande, 3 500 kr till vice
ordförande samt 2 500 kr till annan ledamot i AU.
På arvoden dras skatt och betalas sociala avgifter.
Bilersättning:
Bilersättning utgår med den skattefria delen på 1,85 kr per km.
Arvode till kassör:
Till kassören utgår ett årsarvode på 15 000 kr.
Arvode till revisorerna:
Till revisorerna föreslås ett fast arvode om 3 000 kr/år.
Arvode till valberedning:
För tid som uppgår till 6 timmar utgår mötesarvode med 700 kr, för tid därutöver utgår
ersättning med 1400 kr. Utöver detta utgår ett fast årsarvode till sammankallande med 2 000
kr per år och övriga ledamöter 1 000 kr per år.
Övrigt:
Begäran om ersättning skall inlämnas till kassören senast 1 månad efter förrättningstillfället.
Valberedningen uppmanar de nya styrelsemedlemmarna att genomgå Jägareförbundets
förtroendemannautbildning.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 12.

Val av ordförande i Jägareförbundet Norrbotten och tillika styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår Birgitta Isaksson, Kiruna som ordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
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§ 13.

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen:
André Westin, Piteå
Nyval 2 år
Daniel Widman, Boden
Nyval 2 år
Johannes Hansson, Luleå
Nyval 2 år
Anders Wanhatalo, Pajala
Omval 2 år
På stämman föreslogs:
Göran Rönnbäck, Haparanda

Nyval 2 år

I styrelsen ingår sedan tidigare följande personer:
Magnus Edin, Luleå
Jeanette Bergman Weihed, Luleå
Seved Viklund, Piteå
Markus Segerlund, Haparanda

Vald till 2021
Vald till 2021
Vald till 2021
Vald till 2021

En omröstning skedde varvid kandidaterna fick följande antal ja-röster:
André Westin, 30 ja-röster; Daniel Widman, 31 ja-röster; Johannes Hansson, 20 ja-röster;
Anders Wanhatalo, 31 ja-röster; Göran Rönnbäck, 9 ja-röster
Årsstämman valde således de fyra personer med flest ja-röster varför stämman beslutade i
enlighet med valberedningens förslag.
§ 14

Val av två revisorer och två suppleanter
Valberedningen föreslår följande personer till revisorer och suppleanter:
Anders Strandhed, Luleå
Omval ordinarie revisor
Johan Ljungberg, Luleå
Omval ordinarie revisor
Stig Hellström
Omval suppleant revisor
David Åkerlund
Omval suppleant revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Val av ombud till svenska jägareförbundets årsstämma
Förslag från stämman:
André Vestin, Piteå (omröstning gav 33 ja-röster)
Göran Rönnbäck, Haparanda (omröstning gav 18 ja-röster)
Johannes Hansson, Luleå (omröstning gav 15 ja-röster).
Till ordinarie föreslås André Vestin och Göran Rönnbäck som ordinarie ombud.
Till ersättare föreslår stämman Johannes Hansson och Magnus Edin.
Årsstämman beslutade enligt ovanstående förslag.
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§ 16

Val av valberedning
Valberedningen föreslår att årsmötet antar att valberedningen har sex ledamöter och inga
ersättare och att följande personer ska utgöra valberedning:
Terje Raattamaa
Omval (sammankallande)
Johan Viklund
Omval
Lennart Fredriksson
Omval
Johan Löfgren
Omval
Anna Sundén
Omval
Per Grape
Omval
På stämman föreslogs Göran Rönnbäck i stället för Anna Sundén som ställt sin plats till
förfogande.
Årsstämman beslutade välja följande personer till valberedningen: Terje Raattamaa, Johan
Viklund, Lennart Fredriksson, Johan Löfgren, Per Grape samt Göran Rönnbäck.

§ 17

Styrelsens förslag beträffande
a) Verksamhetsplanering, inriktning och ekonomi
Verksamheten planeras i tvåårsperioder varför årets plan är densamma som förra året.
Justeringar på grund av Corona kan komma senare. Ekonomin presenterades under §9.
Årsstämman beslutade att godkänna informationen och placeringen av medlen.
b) Inkomna motioner med styrelsens yttrande
Motion nr 1: Motion om förbättrade försäkringsavtal för klimatsmart kött.
Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten föreslår att årsstämman tillstyrker motionen och
skickar den vidare till Svenska Jägareförbundets årsstämma.
Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget.
Motion nr 2: Motion om framtida finansiering av kretsverksamheten inom Jägareförbundet
Norrbotten.
Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten föreslår att årsstämman tillstyrker motionen i så
motto att en arbetsgrupp tillsätts som gör en analys av finansieringssystemet hur det ser ut
idag och föreslår hur det skulle kunna se ut i framtiden. Arbetsgruppen bör bestå av personer
både från länsföreningens styrelse och kretsarnas styrelser, förslagsvis totalt fyra personer.
Tillägg till styrelsens förslag: att en ungdomsmedlem ska ingå i arbetsgruppen.
Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget med tillägg.
Motion nr 3: För medlemmens bästa.
Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten tar till sig motionens tankar och föreslår att
arbetsgruppen som utses som resultat av Motion 2, om stämman så beslutar, också föreslår
hur kommunikation och organisation inom länet skulle kunna förbättras.
Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget.
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Motion nr 4: Om ersättningar till kretsarna
Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten föreslår att årsstämman tillstyrker motionen i så
motto att en arbetsgrupp tillsätts som gör en analys av finansieringssystemet hur det ser ut
idag och föreslår hur det skulle kunna se ut i framtiden. Arbetsgruppen bör bestå av personer
både från länsföreningens styrelse och kretsarnas styrelser, förslagsvis totalt fyra personer.
Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget.
c) Förtjänsttecken m.m.
Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har beslutat uppvakta nedannämnda personer eller
organisationer för förtjänstfulla insatser inom Jägareförbundets verksamhet under året:
Jägareförbundet Norrbottens hedersmärke Guldörnen tilldelas:
Elisabeth Lestander, Arjeplog
Dan Marklund, Arjeplog
Tord Johansson, Boden
Mikael Karlsson, Boden
Lennart Ölvebo, Gällivare
Kenneth Karlsson, Jokkmokk
Mikael Åström, Piteå
Lars-Erik Andersson, Piteå
Från Wallenbergska fonden överlämnas 500 kr till Jägareförbundet Arvidsjaur Jvk samt
500 kr till Jägareförbundet Arjeplog Jvk.
Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i guld tilldelas:
Birgitta Isaksson
Till följande avgående ledamöter i Jägareförbundet Norrbottens styrelse överlämnas vid ett
senare tillfälle blommor och present
Stefan Morin och Tore Hjort.
§ 18

Styrelsens eventuella meddelanden
Styrelsen föreslår att årsstämman antar ett gemensamt uttalande från Jägareförbunden i
Norrbotten, Västerbotten och Mitt Norrland rörande Svenska Jägareförbundets roll i
samhället. Uttalandet bilägges som Bilaga 2.
Årsstämman beslutade att anta uttalandet efter smärre justeringar.

§ 19

Beslut om hur nästa länsföreningsstämma ska utlysas
Länsföreningsstämman har utlysts genom annons i Svensk Jakt och personlig kallelse till
valda ombud.
Årsstämman beslutade att stämma utlyses på samma sätt i fortsättningen.
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§ 20

Stämmans avslutning
Mötesordföranden överlämnade klubban till nyvalda ordföranden Birgitta Isaksson som
tackade för förtroendet och avslutade stämman.

Till mötesordförande Ida Karkiainen överlämnas blommor och present.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Jeanette Bergman Weihed

Ida Karkiainen

Justeringsperson:

Justeringsperson:

Johannes Hansson

Tom Strang
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1

Bilaga 2

2020-05-26
UTTALANDE ANTAGET PÅ VÅRA LÄNSFÖRENINGSSTÄMMOR VÅREN
2020
Jägarna i Sverige och även den breda allmänheten har som vi förstår det, stort
förtroende för Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundets enträgna arbete med att
skapa bra förutsättningar för jägare, jakt och vilt har gett bra resultat. Detta är möjligt
med en stor, stark och trovärdig organisation som Jägareförbundet. Det har givetvis
bara varit möjligt för att Jägareförbundets medlemmar ställer upp i olika
sammanhang - i sitt föreningsarbete i kretsar och länsföreningar. Som exempel kan
nämnas myndigheternas viltinventeringsarbeten där jägarna tillför viktiga jaktliga
och viltvårdande kunskaper.
Allt är ändå inte frid och fröjd. Vi har tyvärr många som på olika sätt motarbetar oss
i jaktliga och viltvårdande frågor. Rovdjursfrågan har i många år diskuterats och
alltför många människor känner oro och hopplöshet inför den attityd som vissa
organisationer och tyvärr också myndigheter uppvisar. Det bärande samspelet mellan
människa, djur och natur har inte funnit sin rätta balans då såväl jägarnas som den
breda allmänhetens förtroende för myndigheterna sviktar. Vi ser med oro på hur EU
påverkar jakten och viltvården i negativ riktning. Vid EU-inträdet lovades att EU
skulle hålla fingrarna borta från jakten och från en del andra frågor med grund i
kultur och sedvänjor i respektive land, men icke så! Jägareförbundets närvaro i
Bryssel behövs alltmer med det uppenbara uppdraget att, tillsammans med andra
jägarorganisationer i Europa, hålla EU informerat om var gränserna egentligen bör
gå när det gäller EU:s inblandning i jakten och viltvården i respektive medlemsland.
Jägareförbunden i norr – Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet Västerbotten
och Jägareförbundet Mitt Norrland är en viktig del i Svenska Jägareförbundet.
Med våra medlemmar driver vi frågor som ligger de norrländska jägarna och många
andra jägare nära. Frågor som har urgamla traditioner att falla tillbaka på; exempelvis
älgjakten, den tilltagande möjligheten till björnjakt, jakten på skogsfågel med
ripjakten i fjällen som en speciell och mycket eftertraktad jakt.
Jägarna, samhället och viltet behöver Jägareförbundet och alla dess medlemmar.
Förbundet växer och blir därmed en allt starkare röst i samhället som tar parti för
viltet, den ekologiska mångfalden och för jägarna.
Jägarförbunden i norr – en viktig del av Svenska Jägareförbundet - vill vara stora,
starka och omtyckta organisationer. Vi kommer att bli ännu starkare i takt med att vi
blir flera.

JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN
JÄGAREFÖRBUNDET VÄSTERBOTTEN
JÄGAREFÖRBUNDET MITT NORRLAND

