
Länsföreningen Södermanland

Styrelsemöte nr 3, den 19 april 2016 i Öster Malma.

Närvarande: Jimmy Pettersson, Lena Larsson, Roland Blom, Roland Andersson, Bettan 
Pettersson, Åsa Olofsson, Jonas Fransson, Anders Nilsson, Björn Granquist, Hanna Österberg och 
Jonny Dahlgren.

Ej närvarande: Johnny Albertsson, Carl Wachtmeister och Elisabet Åfors.

§1

Ordförande Jimmy Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Till justeringsman valdes Bettan Pettersson.

§3

Dagordningen godkändes, med tillägg i Medlem&Marknad, Besöka jägarskolor.

§4

Föregående protokoll godkändes.

§5

Inkomna skrivelser eller särskilda ärenden. Förtroendemannautbildning på Öster Malma 
genomförs den 10-12 juni för främst nya styrelsemedlemmar i Länsföreningarna. Jimmy mailar ut 
inbjudan till våra nya, Hanna, Carl och Jonny.

Den 20-22 maj är det en ungdomsledarkonferens på Öster Malma. Tanken är 1person/län.

§6

Pågående styrelseprojekt. Vi ska genomföra en kretskonferens på Öster Malma, den 19/5 kl 
18,00. Tre från varje krets är välkomna och vi börjar med middag. Lena mailar inbjudan till alla 
ordföringar och kompletterar senare med programmet. 

§7

Ekonomi. Lena tar upp att innehavet i Europafonden har sjunkit i värde både för Föreningen och 
Stiftelsen. Beslut: Lena undersöker och kommer med ev ändringsförslag till nästa möte.

Lena tycker också att hon inte känner sig bekväm och riktigt nöjd med Sörmlands Sparbank och 
deras internetbank. Hon vill undersöka ev byte till SEB, vilket Föreningen haft som Bank en gång 
tidigare. Beslut: Lena undersöker och tar reda på villkor på SEB inför nästa möte.

§8

Rapport från funktionsområden:

Jakt&Viltförvaltning: Sörmland kommer att ingå som ett av tre län i projektet ang samförvaltning 
av kron, dov och rådjur. 



Det pågår en projektplan – Dovhjort i samverkan, som Länsstyrelsen håller i och tar hjälp av 
Jägareförbundet, LRF och Föreningen Sörmländska Jordägare.

Utbildning&Ungdom: En jaktledarutbildning kommer genomföras i Sörmland, enl Anders 
Nilsson. Kyrkans Stift har en mark på 500 ha som vi ev kan få jaga på, ev i utbildnings och 
ungdomssyfte. Roland A undersöker om det är möjligt och i vilken form.

Opinion&Kommunikation: Politikerträff-när-upplägg.  Jimmy, Hanna och Johnny ska träffas 
för att förbereda inför ett politikermöte. Enl önskan kommer de även bjuda in från Länsföreningen 
Östergötland.

Vi diskuterade hemsidan och att ev ha alla kretsars utbildningar och kurser samlade på vår hemsida 
för att kunna erbjuda medlemmar kurser över gränserna.

Medlem&Marknad: Bettan berättade om träffen med medlemsansvariga i kretsarna den 12/4.

Att besöka jägarskolor anser vi inte behövs eftersom vi ska ha en dag på Öster Malma den 7/5 för 
nya medlemmar och jägarskolorna. En kompis, som vi tidigare sagt ska få följa med, hoppar vi över 
denna gång, eftersom antalet nya medlemmar är väldigt högt. Det blir ev också en träff för 
cirkelledare längre fram.

Eftersök&Hund: Norra Sörmlands Jvk har genomfört en kurs i eftersök, med Bula som ledare. 14 
ekipage deltog.

P g a polisens omorganisation, sker även en omorganisation inom eftersöksorganisationen. 
Konferens för eftersök på Öster Malma kommer, liksom möte med Nationella Viltrådet.

Skytte: Simulatorn är stationerad i Flens Jaktskyttestuga och Gun sköter bokningarna. Önskan är 
att hon själv ska kunna lägga in bokningarna på vår hemsida.

Jaqt: Åsa säger att hon främst tänker arrangera hundaktiviteter som spårning och träning i 
viltsvinshägn.

Jaktvårdskonsulenten: Det framkom på medlemsansvarigas träff, att man önskar en kurs i 
handhavande och marknadsföring av och på kretsarnas hemsidor. Anders ska försöka ordna det och 
ger förslag på upplägg och budget.

Anders berättar om Länsstyrelsens informationskväll ang Rovvilt, som hölls den 14/4 utanför Flen.

§9

Övriga frågor. -

§10

Bordet runt.

§11

Nästa möte:

15/6 kl 18,30 i Flens Jaktskyttestuga

15/8 kl 18,30 i Skebokvarn

29/9 kl 18,30 på Megs vid Malmby (Utanför Strängnäs)

16/11 kl 18,30 i Skebokvarn

8/12 kl 16,00-17,00 sedan julbord

Björnlunda 160429

…............................................ …......................................... …......................................

Lena Larsson sekreterare Jimmy Pettersson ordförande Bettan Pettersson justerare


