Länsföreningen Södermanland
Styrelsemöte nr 4, den 15 juni 2016 i Jaktskyttestugan i Flen.
Närvarande: Jimmy Pettersson, Lena Larsson, Roland Blom, Roland Andersson, Bettan
Pettersson, Jonas Fransson, Anders Nilsson, Björn Granquist, Hanna Österberg, Jonny Dahlgren,
Elisabet Åfors och Carl Wachtmeister. Gäst Gun Fursjö.
Ej närvarande: Johnny Albertsson och Åsa Olofsson.
§1
Ordförande Jimmy Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2
Till justeringsman valdes Elisabet Åfors.
§3
Dagordningen godkändes, med tillägg i Opinion&Kommunikation. Carl – Riksdagsbänken och
Hanna – hemsidan.
§4
Föregående protokoll godkändes.
§5
Inkomna skrivelser eller särskilda ärenden.
Jimmy- berättade om Förbundsstämman som var en positiv, lättsam och lugn stämma. Man gick
igenom 45 motioner, författade ett pressmeddelande angående den illa skötta vargpolitiken och gick
igenom punkterna enligt dagordningen. Björn Sprängare omvaldes som ordförande ytterligare ett år,
men avviserade att det var det sista året. Alla närvarande fick med sig att kontrollera sina respektive
läns stadgar, angående talerätt. Finns det inte med så ska stadgarna ändras. Jimmy och Anders
kontrollerar.
Man pratade om vikten av att lämna motioner, som varje medlem har rätt att göra, och skickade
med ett infoblad. Lena mailar ut det till varje krets ordförande.
Jimmy – berättade att vi fått positiv respons på kretskonferensen vi hade den 19 maj på ÖsterMalma. Vi var 35 personer inkl styrelsen, och vi diskuterade bl a att lägga ut även kretsarnas kurser
och aktiviteter på Länets hemsida. På det sättet kan vi synliggöra och möjliggöra utbyte över
gränserna.
Förtroendemannautbildningen var på Öster-Malma den 10-12 juni och Hanna, Carl och Jonny D
från vår styrelse deltog. Hela landet var representerat och det var mycket bra information och
diskutioner.
Jimmy har tagit kontakt med Länsstyrelsen och föreslagit att VFD och Länsföreningsstyrelsen
borde träffa varandera, exempelvis genom en kurs om kronvilt. Den skulle dessutom öka
kunskapsnivån hos oss alla, då den inte enbart vänder sig till jägare.

Vi bör också tänka på att öka kompetensen framdeles för vår styrelse genom olika aktiviteter.
Pågående styrelseprojekt.
Jonny D har tagit fram ett förslag på E-post adresser, från ett företag som särskilt jobbar mot ideella
föreningar. Kostnaden skulle bli 20:-+ moms/brevlåda/mån och 250:- /år för domännamnet + 9:/mån i katalog. Jimmy, Anders och Jonny undersöker till nästa möte i augusti.
§7
Ekonomi.
Lena har träffat Staffan Lönnqvist på SEB i Trosa, angående ett ev bankbyte. Offerten säger att vi
får betala 1500:-/kvartal för Kapitalrådgivningstjänsten samt en avgift på 1.200:-/år för
företagspaketet. Courtage vid aktieaffärer är 0,09%, minst 69:- (mycket lågt).
Alla tillgångar kan flyttas utom innehavet på fonden Robur Access Europa som måste säljas. Det
har vi ändå tänkt göra, se föregående protokoll där Lena skulle ta fram förslag på annat sparande. Vi
avvaktar med förslag på nyplacering.
Carl kom med förslaget att vi skulle göra en placeringspolicy för Länsföreningens ekonomiska
tillgångar. Vi beslutar att byta till SEB och att Jimmy, Lena och Elisabet tar fram en sådan
placeringspolicy innan bankbytet.
§8
Rapport från funktionsområden:
Jakt&Viltförvaltning:
Jonas – Den 10 augusti blir det ett informationsmöte ang. dovprojektet där Länsstyrelsen talar om
hur det kommer att gå till mm.
Naturvårdsverket är mycket positiva till dovprojektet och ger 400.000:- med det kravet att
projektet ska samarbeta med SLU och deras Fortum älg projekt.
För att kontrollera vikten på döda dovkalvar, är passad vikt att föredra.
År 2017 v 24 blir det en trofédag i ev Virå. Den syftar till att visa vad en bra förvaltning innebär
och resulterar i. Där kan flera funktionsgrupper inom Länsföreningen vara involverade.
Utbildning&Ungdom:
Marken som Kyrkans Stift har, enl föregående protokoll, får vi inte del i. Det betyder att vi inte har
någon mark att tillgå för träning och utbildning. Roland A har en bra kontakt med ungdomsrådet.
Opinion&Kommunikation:
Carl har varit i kontakt med politiker och funnit att det inte blir ett vårmöte, utan i höst innan
riksdagen öppnar. Det blir ev ihop med Östergötland och på Öster-Malma.
Hanna får utbildning via telefon, av Hanna på Öster-Malma, av hemsidan i morgon den 16/6.
Beslut att lägga ut hela styrelseprotokollen på hemsidan.
Medlem&Marknad:
Bettan – berättar om träffen på Öster-Malma, med jägarskoleelever och nya medlemmar. Tyvärr
kom det inte så många, kanske beroende på lite sen inbjudan och långhelg (Kristihimmelsfärd).
Därför har vi redan nu bestämt nästa års träff till den 6/5-17. Då kan Studiefrämjandet meddela alla
jägarskolor i god tid. Vi fick väldigt positivt omdöme av de som var där i alla fall.
Eftersök&Hund:
NVR, Nationella viltolycksrådet har haft seminarium. Ansvariga jägare/län träffades dagen innan
seminariet, för att diskutera viktiga frågor. Bl a tågdödat vilt, hur lokföraren ska agera och när. Det

finns olikheter mellan länen och polisens omorganisation har varit lite besvärlig men håller på att
sätta sig..
Skytte:
Roland B – har riggat upp skjutsimulatorn så att de som önskar kan provskjuta efter mötet. Det är
viktigt att vi kan få igång bokningsförfarandet på hemsidan.
Ungdomsrådet är intresserade av skytte och det finns en kurs för skjutinstruktörer som kanske
kan passa dem.
Jaqt:
Åsa var ej närvarande.
Jaktvårdskonsulenten:
Det gick riktigt bra på Tullgarnsmässan för Jägareförbundet. Antal besökare var mellan 22,000 –
25,000 personer. Till nästa gång bör vi ha fler betalstationer vid medlemsvärvningen.
Hanna och Anders har varit på Länskommunikatörsmöte i Västerås 15/6.
§9
Övriga frågor. Jimmy berättar att årets älgkalvmärkning har gått bra och att en av fjorton kor inte
har kalvat. Den första kalvningen ägde rum den 12/5 och de andra mellan den 18-22/5. Tre av
älgkorna fick dubbelkalv.
§10
Bordet runt.
§11
Nästa möte:
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 160620
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Lena Larsson sekreterare

Jimmy Pettersson ordförande

Elisabet Åfors justerare

