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Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma tisdagen den 23 mars 2021
Digitalt möte via Zoom 19.00–21.15

§ 1.

Inledning
Ordförande Birgitta Isaksson hälsade välkommen till kvällens årsstämma och förklarade
mötet öppnat.
Därefter introducerades kvällens talare Gun Fahlander från förbundsstyrelsen som
berättade om några övergripande viktiga frågor för Jägareförbundet, bl.a. viltvårdsfonden,
fjälljakten, nya jakttider och rovdjursförvaltningen. Därefter visades en alldeles färsk
informationsfilm om viltvårdsfonden.

§ 2.

Fastställande av röstlängd
Ordförande informerade om att ombudslistan avprickats och granskats innan stämman samt
föreslår att årsstämman fastställer denna som röstlängd. 39 ombud närvarade och listan
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.

§ 4.

Stämmofunktionärer
a) Val av ordförande för årsstämman
Valberedningen föreslår Ida Karkiainen, Haparanda, som ordförande vid årsstämman.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
b) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
Årsmötet föreslår Tom Strang och Johannes Hansson
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.

1/6

§ 6.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Birgitta Isaksson. Smmanfattningsvis har en
stor del av den ursprungligen planerade verksamheten ställts in på grund av den rådande
pandemin.
Magnus Edin gav en översikt över föreningens ekonomi. De placeringar av kapital som
gjorts har utvecklats väl. Värdet 2021-03-22 var 2 824 176 kronor. Dessutom finns kapital
på transaktionskonto som under året aldrig understigit 920 000 kronor. Resultat för 2020: på
grund av den låga aktiviteten har året gett ett överskott med ca 110 000 kronor. Dessutom
presenterades ett förslag till budget för 2021.
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Årsstämman beslutade att lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen till handlingarna.
§ 7.

Tillstyrkta motioner på årsstämman 2020
Motion nr 1: Motion om förbättrade försäkringsavtal för klimatsmart kött.
Björn Sundgren: Motionen gick vidare till riksårsstämman där den också godkändes för
vidare handläggning. Förhandlingar pågår med Länsförsäkringar, men ännu finns inget avtal
klart.
Motion nr 2: Motion om framtida finansiering av kretsverksamheten inom Jägareförbundet
Norrbotten.
Motion nr 4: Om ersättningar till kretsarna.
Magnus Edin: Diskussionerna som planerades under förra året har inte kunnat genomföras
på grund av pandemin. Under året ökade bidraget till kretsarna, men ytterligare diskussioner
planeras under året som kommer.
Motion nr 3: För medlemmens bästa.
Birgitta Isaksson: Föll delvis in i motionerna 2 och 4. Under året har inte arbetet kunnat
genomföras som önskat på grund av pandemin. Arbetet planeras fortsätta under året.
Årsstämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 8.

Revisorernas berättelse
Då ingen av revisorerna närvarade på stämman redogjorde Magnus Edin för
revisionsberättelsen. 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.
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§ 11

Ersättningar till förtroendevalda
Valberedningen föreslår ersättningar till förtroendevalda enligt nedan:
Ersättning för förlorad arbetsinkomst:
Enligt arbetsgivarintyg.
Logi:
Enligt faktisk kostnad.
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Måltider:
Faktisk kostnad eller 110 kr per dag för förrättning som varat över 6 timmar.
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.
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§ 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.

§ 13.

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen:
Jeanette Bergman Weihed, Luleå
Omval 2 år
Seved Viklund, Piteå
Omval 2 år
Johan Agetoft, Jokkmokk
Nyval 2 år
Samuel Nilsson, Älvsbyn
Nyval 2 år
I styrelsen ingår sedan tidigare följande personer:
Johannes Hansson, Luleå
Anders Wanhatalo, Pajala
André Westin, Piteå
Daniel Widman, Boden

Vald till 2022
Vald till 2022
Vald till 2022
Vald till 2022

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Johan Agetoft och Samuel Nilsson presenterade sig kort.
§ 14

Val av två revisorer och två suppleanter
Valberedningen föreslår följande personer till revisorer och suppleanter:
Andreas Starenhed, 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 valberedningen:
Birgitta Isaksson, Kiruna
Lisa Pekkari, Kiruna
Årsstämman beslutade enligt ovanstående förslag.
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§ 16

Val av valberedning
Valberedningen föreslår att årsmötet antar att valberedningen består av tre ledamöter och
inga ersättare.
Årsstämman föreslår följande personer till valberedningen:
Dennis Andersson, Kiruna
Göran Rönnbäck, Haparanda
Patrik Fredriksson, Kalix
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Årsstämman beslutade välja dessa personer till valberedningen.
Årsstämman föreslår att Göran Rönnbäck är sammankallande i valberedningen.
Stämman beslutade enligt detta.
§ 17

Styrelsens förslag beträffande
a) Verksamhetsplanering, inriktning och ekonomi
Verksamheten planeras i tvåårsperioder och i stämmohandlingarna presenteras de
kommande två årens verksamhet. Vissa justeringar på grund av pandemin kan bli aktuella.
Årsstämman beslutade att godta styrelsens förslag till verksamhet och ekonomi.
b) Inkomna motioner med styrelsens yttrande
Inga motioner har inkommit.
c) Förtjänsttecken m.m.
Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har beslutat uppvakta nedannämnda personer eller
organisationer för förtjänstfulla insatser inom Jägareförbundets verksamhet under året:
Från Wallenbergska fonden överlämnas 1000 kr till Unga jägare i Norrbotten.
Jägareförbundet Norrbottens hedersmärke Guldörnen tilldelas:
Tore Hjort, Haparanda
Stefan Morin, Båtskärsnäs
Iréne Lidman-Asplund, Luleå
Pigge Göransson, Boden
Erik Forsman, Jokkmokk
Mats Westman, Jokkmokk
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§ 18

Styrelsens eventuella meddelanden
Rebecca Forsberg, Jokkmokk, börjar arbeta på Länsstyrelsen med
björnspillningsinventeringen. Kommer från norra Uppland men har rötter i Tornedalen.
Birgitta Isaksson berättar att tidigare år har vi gjort ett gemensamt uttalande tillsammans
med Jägareförbundet MittNorrland och Jägareförbundet Jämtland i samband med
årsstämmorna, men av olika skäl har det inte funnits någon relevant fråga att lyfta i år.
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Till följande avgående ledamöter i Jägareförbundet Norrbottens styrelse överlämnas vid ett
senare tillfälle blommor och present: Magnus Edin och Markus Segerlund.
Jägareförbundet Norrbotten riktar ett stort tack till Terje Raattamaa som har gjort ett stort
jobb som sammankallande inom valberedningen.
§ 19

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

§ 20

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

Till mötesordförande Ida Karkiainen skickas blommor och choklad.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Jeanette Bergman Weihed

Ida Karkiainen

Justeringsperson:

Justeringsperson:

Tom Strang

Johannes Hansson
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