JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den
på Örnvik hotell och konferens.

24 mars 2018

1. Inledning
Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael Samuelsson hälsar alla ombud och enskilda
medlemmar välkomna till den 131:e årsstämman. En tyst minut hölls för avlidna medlemmar under
det gångna verksamhetsåret.
2. Fastställande av röstlängd
Mikael Samulesson informerade att vid ingången har ombudslistan avprickats och fullmakter har
kontrollerats.
Årsstämman beslutade att godkänna avprickad ombudslista som röstlängd. Listan och fullmakter
bifogas orginalprotokollet.
3. Godkännande av dagordning
Årsstämman beslutade att godkänna dagordningen.
4. Stämmofunktionärer:
a. Till mötesordförande valdes Peter Waara, Haparanda.
b. Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Göran Rönnbäck, Haparanda och Patrik Fredriksson, Kalix
c. Styrelsen hade utsett Stefan Morin till mötessekreterare.
5. Anförande:
a. Bo Sköld, generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet pratar om vår värdegrund inom
förbundet.
- Ö-R-A
Öppenhet, Respekt och Ansvar
- Visar på förbundets framgångsrika arbete under 2017.
- Informerar om den stabila ekonomin inom förbundet.
- Informerar om projektet "Jakten på framtiden 2024"
beslut om projektets framtid tas på förbundets årsstämma i Kiruna juni 2018.
- Han tryckte också på vikten av att värna om medlemmarna inom förbundet.
- Bosse avslutar med "Vi ska ha en stark, stolt och trovärdig organisation".
b. Peter Ledin, regionchef i Norr
- Han informerade om vikten av stark älgförvaltning.
- Den stränga vintern menar han påverkar älgstammen framåt i tiden med tanke på
kalvsättning och kvalité.
- Han informerade även om möten med skogsbolagen, dvs "Handslaget".
- Information av en ny älgpolicy, som kommer att fastställas på årsstämman i Kiruna juni
2018.
- En allmän information gavs om;
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Girjasärendet
Helikopterflygningen över avlyst område.
- Vikten av att bevara löshundsjakten för framtiden.
- Regionaliserad lydnadsutbildning = vi kan utföra den på vårt sätt.
- Vikten av att ha ett bra samarbete med jakthundsklubbarna.
- Gemensamma satsningar för de Nordliga länsföreningarna är viktigt.
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 2017
Mikael Samuelsson redogjorde för de tillstyrkta motionerna från årsstämman 2017.
9. Revisorernas berättelse
Mötet fick ta del av revisionsberättelsen.
Årsstämman beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning
Årsstämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att godkänna och fastställa resultat- och
balansräkning för räkenskapsåret 1/1-31/12 2017.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
12. Ersättningar till förtroendevalda
Ersättningar till förtroendevalda godkändes enligt valberedningens förslag.
13. Val av ordförande till Jägareförbundet Norrbotten och tillika styrelsens ordförande för ett år
Årsstämman beslutade att välja Mikael Samuelsson, Arvidsjaur till ordförande.
14. Övriga ledamöter i styrelsen
Val av styrelseledamöter för två år;
Stefan Morin, Kalix
Birgitta Isaksson, Kiruna
Anders Wanhatalo, Korpilombolo
Niklas Tillberg, Luleå

(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
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15. Val av två revisorer för ett år;
Andreas Starenhed, Luleå
Johan Ljungberg, Luleå

(omval)
(omval)

Val av två revisorsuppleanter för ett år;
Stig Hellström
(omval)
Signar Hammargren
(omval)
16. Val av ombud och suppleanter till Svenska Jägareförbundets årsstämma 2018
Valberedningen föreslår som ordinarie ombud Mikael Samuelsson, Magnus Edin och Anders
Wanhatalo.
Som ersättare föreslår valberedningen Tore Hjort, Niklas Tillberg och Stefan Morin.
17. Val av valberedning
Stämman väljer följande valberedning:
Ordinarie ledamöter
Bertil Segerlund (sammankallande)
Lennart Fredriksson
Johan Lövgren
Göran Prytz
Folke Åhl
Anna Sundén
Terje Raattamaa (vice sammankallande)

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

18. Styrelsens förslag beträffande;
a) Utbildning
Niklas Lundberg redovisar några punkter. Mail kommer att skickas ut. Det finns ett stort utbud på
utbildningar. Föreningen ser gärna att medlemmarna hjälper till med marknadsföringen av dess
utbildningar.
- Stämman 2018 i Kiruna
Birgitta Isaksson och Mikael Samuelsson informerar om när och hur stämman hålles.
Magnus Edin informerar om insamlandet av sponsringsmedel.
- Nolia, sommaren 2018 i Piteå
Roger Lundkvist informerade om kommande utställning och behovet av medarbetare. En
arbetsgrupp finns med folk från Älvsbyn, Luleå, Piteå samt Roger som sammankallande.
Intresseanmälan till jobb på mässan lämnas till er hemmakrets.
- Viltförvaltning
Information av Björn Sundgren att utskick kommer ut snarast.
- Övrigt vilt
Det måste till en skärpning vid inlämnandet av avskjutningsrapport till ovanstående.
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- Rovdjur
Föreningen jobbar mot Länsstyrelsen så att vi kan jaga rovdjur på rätt sätt.
b) Inga motioner hade inkommit.
19. Styrelsens eventuella meddelanden
- Medlemskapet betalas in direkt till Svenska Jägareförbundet för att möta upp kraven enligt den nya
dataskyddslagen (GDPR).
- Namnändring av motion till förslag. Förslag lämnas direkt till Länsföreningen utan att passera
Kretsen för yttrande. Kretsar lämnar förslag till Länsföreningen.
- Gränsen för att utse ombud till Länsstämman för Länsföreningar ändras från 4000 till 3000
personer.
- Förslag att Länsföreningen kan utse styrelseledamot i en krets som saknar behörig styrelse samt
upplösa Jaktvårdskretsen vid behov.
Beslut i fråga: Stämman ställer sig bakom detta förslag till stadgeändringar.
- Älgpolicy: Det finns ett förslag till ny älgpolicy taget fram av en arbetsgrupp. Policyn består av tio
punkter. Policyn ligger till grund för en ny handlingsplan.
Beslut: Stämman ställer sig bakom dessa punkter.
- Uttalande om jakten, jägarna och samhället.
Beslut: Stämman ställer bakom uttalandet.
20. Beslut om hur nästa föreningsstämma skall utlysas
Beslut: Stämman utlyses i Svensk Jakt, på hemsidan samt utskick till valda ombud.
21. Förtjänsttecken
Guldörnen: Tage Karlsson, Kalix Jaktvårdskrets
Guldörnen: Roger Örgren, Kiruna Jaktvårdskrets
Guldörnen: Birgitta Isaksson, Kiruna Jaktvårdskrets
Wallenbergska fondens pris:
Piteå Jaktvårdskrets - för mycket bra jobb med eras nya skjutbana.
22. Stämmans avslutning
Mikael Samuelsson tackar Peter Waara för ypperligt arbete som dagens mötesordförande.
Mikael Samuelsson tackades för årets arbete inom Länsföreningen. Mikael Samuelsson tackar för
förtroendet och förklarar stämman avslutad.
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Vid protokollet:

Stefan Morin
Sekreterare

Peter Waara
Ordförande för årsstämman

Patrik Fredriksson
Justeringsman

Göran Rönnbäck
Justeringsman
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