
      
Protokoll styrelsemöte i Jägareförbundet Halland 2019-11-04 på Björkäng 

Närvarande: Fredrik Jonsson, Magnus Stolpe, Magnus Sivander, Håkan Johansson, 
Mathilda Clausén Wingårdh, Lolle Gustavsson, Jennie Larsson, Carina Johansson. 

Gäster: Louise Gårdefalk, Thomas Ohlsson. 

 

1. Mötets öppnande, presentation av deltagare, två gäster från Skåne. Louise 
Gårdefalk och Thomas Ohlsson jaktvårdskonsulenter.  

2. Val av ordförande, Fredrik Jonsson 
3. Val av sekreterare, Jennie Larsson. 
4. Protokolljusterare ordförande jämte sekreterare. Godkändes. 
5. Föregående protokoll, samma diskussion som föregående möte, se föregående 

protokoll. 
6. Riktlinjer för ansökan av bidrag från viltvårdsfonden. Dessa riktlinjer har kassör 

Niklas Ljungberg men är tyvärr inte närvarande, tas upp på nästa möte. 
7. Förslag om att övningsskjuta på Stjärnåsen istället för jultallrik. Kl 18:00 den 

12/12-19 bokas Stjärnåsen, förfrågan skickad till Stjärnåsen under mötet. Kostnad 
2000 kr/tim. 

8. E-postadresser inom jägarförbundet. Thomas Ohlsson informerar om att det ska 
bli fem adresser/ län, oklart om det kommer kosta något. Frågan skickas med 
jaktvårdskonsulenterna. 

9. Wallenbergska fonden viltvårdsprisförslag till Göran Johansson. Reportage 
angående viltfrämjande skogsskötsel har varit med i Svensk Jakt, skrevs av Göran 
Johansson och Fredrik Jonsson. Mötet beslutar att nominera Göran Johansson till 
Wallenbergska fonden.  

10. Utnämningar. Jägarförbundets förtjänsttecken. Beslutas av mötet till Thore 
Carlsson och Henrik Stensson.  

11. Nomineringar och utdelning av fondmedel. Bordläggs (Niklas punkt) 
12. Info Rädda älgen-kampanjen. Syftet var att skapa debatt, vilket det har blivit, hur 

vi gör för att skapa mer viltfoder för de vilda djuren. Keps delas ut. Fredrik 
informerar om nuläget i Rädda älgen-kampanjen.  

13. Remissvar till förbundet angående rovdjur. Fredrik kommer meddela att vi inte 
har några synpunkter på remissen. 



14. Övriga frågor.  
a/ Fredrik har blivit uppringd av Radio Halland angående vildsvin. Han fick även 
frågan om problemet för jordbruket med vildsvin, nämnde vildsvinshjälpen och 
fick två samtal angående det.  
b/ Magnus Stolpe har blivit uppringd av Martin Broberg angående problemen 
med vildsvin i tätort, han vill att Magnus gästar nästa möte hos Länsstyrelsen och 
informerar om detta.  
c/ Viltvårdsplan hos kommuner har uppmärksammats, finns inte än men kan bli 
aktuellt när man etablerar nya bostadsområden, kommer att bli en politisk fråga. 
Detta kan vara något för jägarförbundet att lägga fram bra exempel på en 
viltvårdsplan till kommunerna.  
d/ Magnus håller på att skriva en debattartikel i just detta ämne.  
e/ Carina informerar, inom tre veckor kommer det att vara skytteträff, en i norr 
och en i söder.   

15. Mötets avslutande.  

Nästa möte på Stjärnåsen den 12 december. 

Vid protokollet    Justerare 

 

Jennie Larsson    Fredrik Jonsson 

 

 

 

           

 


