idébank:

kretsarna
siktar
Framåt

Idébank för kretsarna
Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt
och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i
jaktvårdskretsarna som Jägareförbundets medlemmar ska
finna stöd, nytta och nöje av sin organisation.
Denna skrift är framtagen för att vara ett stöd till jaktvårdskretsarna. Initiativet kom via en motion till Jägareförbundets årsstämma. Inom de tre samverkansområdena har
arbetsgrupper med förtroendevalda och personal tagit
fram underlag. Som stöd för arbetet har grupperna haft
enkät-svar från länsföreningar och jaktvårdskretsar.
Syftet med denna idébank är att ge kretsstyrelserna uppslag till aktiviteter av olika slag, med sikte på medlemsnyttan. Förslagen bygger till stor del på ett urval av redan
beprövade evenemang och arbetsformer som förekommit
och som gett god respons i olika kretsar.
Kretsen ska verka för att skapa samhörighet mellan jägare
och jaktlag. Den ska slussa in nya jägare i kretsgemenskapen och stimulera till utbildning av jägare i alltifrån
skytte och användning av hundar till jaktkunskap och
skötsel av viltstammarna. I samverkan med andra berörda
parter ska viltstammarnas utveckling följas och styras för
att ge bästa möjliga jakt inom kretsen.
Ingen krets är den andra lik och därför kan arbetssättet
skilja sig något. Viss verksamhet i kretsarna är initierad av
Jägareförbundet/länsföreningarna. Sådana gemensamma
aktiviteter – som har upprinnelse från kretskonferenser
eller årsstämmor – bör likriktas för att ge bärkraftiga resultat och styrka åt hela organisationen, till gagn för jägarna.
I övrigt får varje krets lägga upp sitt arbete efter sina egna
förutsättningar och medlemmarnas önskemål. Idébanken
rymmer förslag till aktiviteter lämpliga för att genomföra
i kretsens egen regi. De rubricerade aktiviteterna är förenade med kortfattade kommentarer om tillvägagångssätt
och förväntad behållning.
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IDENTITET
Jägareförbundet anses i dagsläget vara tämligen
osynlig/otydlig på lokal nivå. Detta kan bero på att
sambandet mellan Jägareförbundet och jaktvårdskretsen inte framkommer i namnet jaktvårdskretsen.
Om till exempel Östhammars jaktvårdskrets i stället
hette Jägareförbundet Östhammar skulle sambandet
på ett mer tydligt sätt framgå.

ARBETSSÄTT
Allmänt påtalas i dagens föreningsvärld att det är
svårt att få personer att engagera sig i det traditionella
styrelsearbetet. Fler personer kan däremot tänka sig
att engagera sig i speciella ämnesområden under en
kortare tidsperiod.
Därför bör kretsstyrelsen och valberedningen överväga
att minska antalet ledamöter i kretsstyrelsen och i
stället utöka antalet aktivitets- och arbetsgrupper
inom specifika ämnesområden som till exempel hund,
rovdjur, ungdom, skytte och utbildning. Vidare bör
suppleanter inte längre utses i kretsstyrelsen utan bara
ordinarie ledamöter.

befattningsbeskrivning
En kort befattningsbeskrivning för förtroendevalda
i kretsar finns att ladda ned som pdf på Jägareförbundets hemsida. Befattningsbeskrivningen är ett
förslag på vilka arbetsuppgifter man kan ha inom olika
ansvarsområden och syftet är att underlätta för såväl
valberedning som nyvald funktionär.
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MEDLEM
Värvning
Genom att besöka alla kända Jägarskolor i kretsen ges en unik möjlighet
att träffa nya jägare. Där kan man presentera kretsens verksamhet samt
fördelarna med av vara medlem i Jägareförbundet, länsföreningen och
kretsen. Material att lämna till eleverna kan rekvireras från Jägareför–
bundets lokalkontor. Naturligtvis ska alla tillfällen tas att värva nya
medlemmar så även på skjutbanan, i jaktaffären, på jägarträffar, i det
egna jaktlaget, på mässor, hundträffar, med mera.

Deltaga på mässor, marknader och lokala arrangemang
Att synas på lokala arrangemang som mässor är både medlemsnytta och
opinionsbildning. Försäljning av förbundsprodukter kan även ge ett tillskott till kretskassan. Tips om upplägg och omfattning samt hämtning av
material kan ske genom Jägareförbundets lokalkontor.

Välkomstbrev till nya medlemmar
Från våra lokalkontor kan man få listor (och adressetiketter) på nya
medlemmar i kretsen. Genom att varje månad skicka ett välkomstbrev
till de nya medlemmarna skapar man snabbt en kontakt, samt att man
kan presentera kretsens verksamhet och förtroendevalda.

Hemsida
Kretsens hemsida är i dagsläget ett naturligt forum att informera alla
medlemmar om verksamheten i kretsen. Viktigt är att hemsidan uppdateras kontinuerligt. Länsföreningens webbredaktör kan vara behjälplig
med teknisk support.

Sociala media (Facebook, SMS, mail)
Genom att samla in till exempel e-postadresser från medlemmarna kan
man snabbt och enkelt få ut information till kretsens medlemmar. Att
använda dagens moderna teknik i kommunikationen med medlemmarna
känns rätt, snabbt och effektivt.

Medlemsvård/förmåner/temakvällar
Kretsen kan till exempel sluta avtal med en lokal jaktaffär och därigenom ge kretsmedlemmar rabatt på butikens sortiment. Att anordna
en temakväll (till exempel vildsvin/hjort/varg/lo) tillsammans med jakt-
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vårdskonsulenterna är en enkel och uppskattad medlemsnytta som
dessutom genererar en inkomst till kretskassan. För att anordna en
temakväll ska som första åtgärd kontakt tas med en jaktvårdskonsulent.

Medlemsfest
Bjud in kretsens medlemmar och respektive till middag/fest/älgjaktdans.
För att öka det sociala nätverket inom kretsen behövs kanske ett arrangemang under lite festligare former. Många nya kontakter skapas vid dessa
tillfällen och kretsen framstår även som en plattform för socialt umgänge.

INFO/OPINION
Aktiv dialog med kommunpolitiker och övriga beslutsfattare
Om kretsens förtroendevalda har en beslutsfattare, det kan vara en riksdagsman eller kommunpolitiker, boende i sin närhet, är det naturligt att
delge beslutsfattaren jägarnas åsikter. Kretsen kan också begära att träffa
kommunalråden mer officiellt och framföra åsikter om till exempel rovdjuren och presentera den lokala verksamheten.

Förklara den svenska jakttraditionen
Den svenska jakten bygger på ett långt kulturarv genom många generationer jägare. När förtroendevalda möter icke jagande människor är det
naturligt att förklara vårt förhållande till jakt, natur, hundar och vilt.

Vara en god ambassadör för den svenska jakten
Som förtroendevald är man ambassadör för den svenska jakten. Med hög
etik och moral ska man vara en förebild för nya och gamla jägare samt
den icke jagande allmänheten.

Delta i samhällsdebatten i olika jaktfrågor
Genom massmedia kan kretsens förtroendevalda delta i samhällsdebatten. Reportage och insändare i lokalpressen och radio stärker den svenska
jaktkulturen. Stöd för denna verksamhet finner ni i länsföreningen hos
jaktvårdskonsulenterna och på nationella kansliet.
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JAQT - Jägareförbundets kvinnliga nätverk
Anordna aktiviteter
JAQT-aktiviteter kan vara kurser, jaktskytte, prova-på-jakter och att delta
på kretsens mässor. Listor på kretsens kvinnliga medlemmar får ni från
Jägareförbundets lokalkontor. Medlemskap ett önskemål. De som inte är
medlemmar värvas.

Erbjuda jakttillfällen/förmedla kontakter till jaktlag
Kretsen kan utgöra en jaktförmedling främst till unga och nya kvinnliga
jägare. Något jaktlag kan kanske upplåta sin mark för en JAQT-jakt som
arrangeras av kretsen.

UNGDOM
Erbjuda jakttillfällen/förmedla kontakter till jaktlag
Kretsen kan utgöra en jaktförmedling främst till unga och nya jägare.
Något jaktlag i kretsen kanske kan upplåta sin mark för en ungdomsjaktdag som arrangeras av kretsen. Listor på kretsens ungdomar får ni
från Jägareförbundets lokalkontor. Medlemskap ett krav.

Ungdomsläger/skytteläger
Ungdoms- och skytteläger över flera dagar är mycket uppskattade, men
kräver många funktionärer. Kanske som samarrangemang med grannkretsen? God planering och lång framförhållning är ett måste. Annonsera
gärna i Svensk Jakt Nyheter för större upptagningsområde. Ekonomiska
bidrag kan oftast erhållas av både kommunen och länsföreningen. Ta
även hjälp av den lokala jaktskytteklubben. Medlemskap ett krav.

Ungdomsdagar/skyttedagar
Läger över en dag är enkla att anordna. Fundera på att göra detta tillsammans med grannkretsen. Skytte är ett uppskattat och nödvändigt
inslag under dagen. Ta även hjälp av den lokala jaktskytteklubben.

Subventionera kursavgifter, ammunition, med mera
Kretsen kan med fördel subventionera kursavgifter för till exempel Jägarskolan och hundkurser för ungdomar. Ammunition är i dagsläget tämligen
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dyrt och att subventionera detta för jägarskolelever och ungdomsläger
är en tacksam och nyttig kretsverksamhet. Här kan kretsstyrelsen även
aktivt söka efter lokala sponsorer. Medlemskap krävs.

Lilla Jägarskolan vid mässor och lokala arrangemang
Ett uppskattat inslag vid lokala arrangemang. Ta hjälp av Jägareförbundets lokalkontor så får ni material. Även enkla tipsrundor riktade
mot barn och ungdomar är enkla, men uppskattade, inslag.

Besöka skolor
En given och mycket uppskattad verksamhet i kretsen. Med tämligen
enkla hjälpmedel kan man besöka en skolklass och förklara att jägarna
”talar naturens språk”. Kretsen kan skapa en låda med skinn, troféer,
fjädrar, spår, kranier, spillning, med mera, som sedan kan användas av
kretsens funktionärer vid skolbesök. Årskurs 3-5 brukar vara de årsklasser
som ger bäst gensvar. Det utesluter på intet sätt att man även besöker högskolor och universitet. Kontakta Jägareförbundets lokala kontor för hjälp
med lämpligt material att dela ut.

Utlåning av Jägarskoleboxar
Om kretsens ekonomi tillåter kan man köpa in ett antal Jägarskoleboxar
för utlåning (gratis) till högstadie- eller gymnasieskolor som vill bedriva
Jägarskoleverksamhet inom kretsens verksamhetsområde. Låntagaren bör
vara ersättningsskyldig om böcker förstörs eller kommer bort.
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UTBILDNING
Anordna temakvällar och föredrag
Med lokala arrangemang, som till exempel temakvällar, höjs jägarnas
kunskaper inom olika områden. Med kunniga jägare skapas bättre
förutsättningar att förvalta viltstammarna på ett balanserat sätt.
Kontakta er jaktvårdskonsulent för att planera in en temakväll eller
en extern föredragshållare.

Arrangera matlagningskurser
Viltmat ligger i tiden som ett populärt inslag i jakten. Att ta tillvara
ekologiskt producerad viltmat är den naturliga avslutningen på jakten.
Anordna en kamratcirkel eller traditionell studiecirkel i ämnet viltmat.
Studiefrämjandet hjälper gärna till med administrationen, lokaler, med
mera. Avsluta med en festmiddag för anhöriga och vänner.

Ta initiativ till Jägarskolor
Med Studiefrämjandet som samarbetspartner är det
enkelt att anordna en Jägarskola lokalt inom kretsen.
Genom att arrangera det lokalt blir cirkeln kostnadseffektiv och kan generera inkomster till kretsen.
En prioriterad åtgärd är att trygga återväxten inom
jägarkåren. Kretsen kan även sponsra deltagaravgiften
för att minska kostnaderna för eleverna. Medlemskap
är ett krav för att ta del av sponsring.

Föreslå namn på cirkelledare till Studiefrämjandet
I främst städerna har Studiefrämjandet nästan alltid behov av nya
cirkelledare för Jägarskolan. Här besitter kretsen en unik personkännedom och kan förmedla kontakter mellan bra ledare/lärare
och vårt studieförbund.

Anordna vidareutbildningar
Kretsen bör ta initiativ till vidareutbildningar av kretsens medlemmar.
Jaktledarkurs, viltundersökareutbildning, kurser i gåsjakt, björnjakt
och styckning är några exempel på utbildningar som brukar attrahera
jägarna. Kontakta gärna Studiefrämjandet och Jägareförbundets lokala
kontor för hjälp med upplägg och administration.
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SKYTTE
Anordna nybörjarskytte, jaktskyttets dag,
Om kretsen inom sitt verksamhetsområde har en skjutbana är det ett
naturligt inslag i verksamheten att anordna nybörjarskytte, ungdomens
skyttedag – eller varför inte jaktskyttets dag? Om skjutbanan drivs av en
lokal skytteförening bör nära samarbete etableras för att driva verksamheten framåt.

Föreslå namn på skjutledare, skytteinstruktörer etc.
Genom den unika personkännedom som vanligtvis finns inom kretsen
kan kretsen hjälpa till med att föreslå namn på nya skjutledare och
skytteinstruktörer. Med hjälp av Jägareförbundet kan vidareutbildning
av intresserade personer enkelt anordnas.

Anordna kretsmästerskap i trap, jaktstig, älgbana etc
Kretsens jaktskyttekommitté kan årligen anordna kretsmästerskap
i nordisk trap, jaktstig, älgbaneskytte eller annat jägarnära skytte.
Finns inte skjutbana inom kretsen är samarrangemang med grannkretsen (med skjutbana) enkelt att anordna.

Skyttesimulator
Om möjlighet finns att låna eller hyra en skyttesimulator inom länet bör
kretsen årligen arrangera ett antal skjuttillfällen för kretsens medlemmar
och Jägarskolor.
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HUND
Anordna kurser i eftersök och dressyr
Att årligen anordna kurser i eftersök och grundläggande jakthundsdressyr
är en uppskattad och naturlig del av kretsens verksamhet. Med fasta
kurstillfällen får både nya och erfarna hundar/ekipage kontinuitet i sin
träning. Ta gärna hjälp av länsföreningens hundkommitté /hundansvarige
för att starta upp denna verksamhet. Krav på medlemskap för deltagande.

Erbjuda träningskvällar i eftersök
Se ovan. För att vidmakthålla träning för den redan rutinerade hunden/
ekipaget kan det vara bra om kretsen anordnar träningskvällar.

Vara kontaktyta mot
polisen angående NVR
(vilttrafikolyckor)
Eftersöksekipage som ingår
i vilttrafikolycksorganisationen måste hela tiden
förnyas. Kretsstyrelsen är
en given kontaktyta för
polisen att rekrytera nya
eftersöksekipage på det
lokala planet.

Kretsmästerskap
i eftersök
När försäsongsträningen
är avklarad för eftersöksekipagen är det naturligt
att arrangera ett Kretsmästerskap i eftersök för kretsens medlemmar.
Vanligtvis går vinnaren vidare till Länsmästerskapet som Länsföreningens
hundkommitté/hundansvarige anordnar.

Ajourhålla lista på eftersöksekipage
En tacksam sak är att kretsstyrelsen tillhandahåller en lista på eftersöksekipage som står till förfogande för de jaktlag i kretsen som saknar egen
eftersökshund. Särskilt eftersökshundar för vildsvin och stora rovdjur
behövs då dessa är i färre antal än hundar för till exempel älg och rådjur.
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VILTFÖRVALTNING
Länk mellan jägare/jaktlag, äso:n och äfo-gruppen
Klövviltet, och i synnerhet älgen, har alltid varit en röd tråd i jakten.
Det engagerar en stor del av jägarkåren och kretsen har en klar och
tydlig del i det nya älgjaktsystemet som en länk mellan jägaren/jaktlagen
och älgförvaltningsgruppen. Genom att anordna öppna jägarråd ges den
lokala jägaren möjlighet att få framföra sina åsikter om viltförvaltningen.
Årliga jägarråd är enkla att anordna och representanterna i äfo-grupperna
är tacksamma för denna hjälp som ett viktigt led i förvaltningen.

Ta initiativ till jägarträffar av olika slag – jägarråd.
Se punkten ovan. Att anordna jägarråd (minst en gång per år),
kanske som samarrangemang med grannkretsen, skapar en plattform
för medlemmen att få framföra sina åsikter i viltförvaltningen. Det skapar
också en kontaktyta mellan i kretsen ingående älgskötselområden. Jägarråden kan till exempel ha teman som älg, vildsvin, hjort, gäss, fjäll- eller
kustjakt. Ta gärna hjälp av länsföreningens olika arbetsgrupper och jaktvårdskonsulenten.

Föreslå namn på representanter i äfo-grupper och äso:n
Med sin lokala personkännedom om lokala jägare är/kan kretsen vara
förslagsställare till länsjaktvårdsföreningen när jägarrepresentanter ska
nomineras till äfo-grupperna.

Samordna och stötta jaktlagen i statistik/inventering
Kretsen har en given plats som samordnare av till exempel spillningsinventeringar och utbildningar i viltdata.se. I samarbete med de lokala
älgskötselområdena kan kretsen anordna utbildningar och informationsmöten i viltövervakningens områden.

Viltprovtagare
Som stöd för Jägareförbundets miljöarbete bör varje krets ha en ansvarig
viltprovtagare.
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ROVDJUR
Ordna informationsmöten
När till exempel ett nytt vargrevir etableras är det viktigt att anordna informationsmöten med hjälp av länsföreningen och Jägareförbundets personal, samt andra sakkunniga. En öppen dialog om rovdjuren är viktig.

Påverka beslutsfattare
Det är synnerligen viktigt att kretsens förtroendevalda och medlemmar
ges tillfälle att ”tycka till” i rovdjursförvaltningen. Genom att arrangera
offentliga möten med politiker på alla nivåer ges medlemmen möjlighet
att framföra sina åsikter om rovdjuren.

Samordna inventeringar
Att motivera kretsens jägare att ställa upp på rovdjursinventering är
en arbetsuppgift för kretsstyrelsen. Utan fakta om rovdjursstammarna
förlorar jägarna slagkraft i rovdjursförvaltningen. Med personkännedom
kan kretsen utse områdesansvariga som hjälper till med administrationen, så att så stor yta som möjligt inom kretsen blir inventerad.

Rovdjursobs
Förtroendevalda i kretsstyrelsen
bör motivera jägarna och allmänheten att rapportera rovdjursspår
och observationer i rovdjursobs.
se. Ju mer komplett bild vi kan
skapa om rovdjurens utbredning
och omfattning desto bättre
underlag har vi i rovdjurens förvaltning och möjligheten att få en
väl anpassad jakt.

SMS-lista i vargrevir
Kretsar med vargrevir kan
informera medlemmarna och
jaktledarna om vargobservationer
inom kretsen via SMS. En uppskattad och bra medlemsservice.
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EKONOMI
Ordna temakvällar med entréavgift
Rekommenderad entréavgift för temakvällar är 50 kronor, inklusive kaffe.
Vid över 30 betalande täcker intäkterna kostnaden för lokal och kaffe. Vid
50-60 personer ger detta en betydande inkomst till kretsen. Det ska vara
minst dubbelt så dyrt för ickemedlemmar. Medlemskap kan lösas på plats.

Samarbeta med Studiefrämjandet
Om man vid alla arrangemang tar som en naturlig del att kontakta Studiefrämjandet för att undersöka möjligheten till någon form av bidrag, brukar det under ett verksamhetsår ge ett tillskott till kretskassan.

Sköta stadgeenliga uppdrag gentemot Länsföreningen
För att erhålla aktivitets- krets- och medlemsbidrag från Länsjaktvårdsföreningen måste kretsstyrelsen årligen, senast 1 mars, skicka in verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och kretsårsmötesprotokoll till
Länsjaktvårdsföreningen, vanligtvis till Jägareförbundets lokalkontor.

Lotterier
Att vid lokala arrangemang sälja lotter med till exempel viltkött som vinst
brukar generera relativt stora inkomster.

Kommunala bidrag
Se alltid över möjligheten att erhålla kommunala och Landstingsbidrag
för exempelvis ungdomsverksamhet. Sök information på ert kommunalkontor. Kontrollera också möjligheten att söka bidrag från olika fonder,
såväl på regionalnivå som riksnivå.

Jägarexamen (om kretsen äger en provbana)
Om kretsen driver en skjutbana med jägarexamensverksamhet kan det
inbringa stora inkomster till kretskassan om provledarna arbetar idéellt.
Se till att provledarna på något lämpligt sätt uppskattas för arbetsinsatsen.

Kostnadsersättning till kretsstyrelsen
Vanligtvis får delar av kretsstyrelsen kostnadsersättning för till exempel
dator, frimärken, telefon och eventuellt även reseersättning. Ingen ska
behöva betala stora summor pengar för att engagera sig i kretsstyrelsen.
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