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STADGAR för Svenska Jägareförbundet

Namn, beslutande organ och säte
§ 1
Förbundet, vars namn är Svenska Jägareförbundet, är en partipolitiskt obunden
ideell förening.

§ 2
Svenska Jägareförbundets beslutande organ är årsstämman, förbundsstyrelsen
och AU samt på regional och lokal nivå länsföreningsstämmor respektive årsmö-
ten samt styrelserna i länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar. Årsstämma
har även i stadgarna närmare angiven beslutanderätt i frågor som rör
länsjaktvårdsföreningar.

Svenska Jägareförbundet kallas nedan Jägareförbundet.

§ 3
Förbundsstyrelsen har sitt säte på Öster Malma, Nyköping.

Jägareförbundets ändamål
§ 4
Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående
av länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar, i samverkan med myndigheter
och andra organisationer, ta tillvara medlemmarnas intressen för natur, jakt och
viltförvaltning genom

att sprida kunskap om vilt och arbeta för ökad förståelse för människans an-
svar för naturen,

att arbeta för biologisk mångfald med artrika och livskraftiga viltstammar i
ett hållbart ekosystem,

att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir
tillgodosett,

att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet samt viltet som
en förnyelsebar naturresurs,

att arbeta för en långsiktigt hållbar jakt bedriven utifrån god kunskap om vilt-
förvaltning och hög etik,

att lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttradition-
en och för jaktens framtid, samt

att erbjuda god medlemsservice.

§ 5
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Jägareförbundet utger medlemstidskriften Svensk Jakt som ska främja såväl
medlemmarnas jaktliga intressen som organisationens ändamål och verksam-
het.
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Ekonomisk ansvarighet
§ 6
För sina förpliktelser svarar Jägareförbundet endast med sina tillgångar.

Medlemskap i Jägareförbundet
§ 7 Mom 1
Inom varje län kan i regel endast en länsjaktvårdsförening vara ansluten till Jäga-
reförbundet. Om särskilda skäl föranleder det får en länsjaktvårdsförening om-
fatta två eller flera intill varandra liggande län eller del av län.

Länsjaktvårdsföreningarna ska vara organiserade och bedriva sin verksamhet
i enlighet med av Jägareförbundet fastställda stadgar.

Mom 2
Medlem i Jägareförbundet är
a) fysisk eller juridisk person som minst en gång erlagt fastställd avgift i

länsjaktvårdsförening
b) lokal jaktvårdsorganisation som är ansluten till länsjaktvårdsförening och

som till denna minst en gång erlagt fastställd avgift. Med lokal jaktvårdsor-
ganisation avses dels viltvårdsområdesförening dels andra sammanslutning-
ar som bedriver verksamhet inom viltvård och jakt och som kan hänföras till
viss jaktvårdskrets.

Hedersledamot i Jägareförbundet är medlem.
Medlem upphör att vara medlem om medlemmen begär utträde ur Jägare-
förbundet. Medlem upphör också automatiskt att vara medlem om avgiften
inte erlagts senast inom 6 månader från förfallodagen.
Över medlemmarna ska föras en förteckning.

Avgift
§ 8 Mom 1
Länsjaktvårdsförening betalar per medlem till Jägareförbundet den andelen av
avgiften som fastställts av Jägareförbundets årsstämma.

Mom 2
Avgiften och andelen av avgiften som ska betalas till Jägareförbundet kan vara
olika för olika medlemskategorier.

Årsstämma
§ 9 Mom 1
Jägareförbundets högsta beslutande organ är årsstämman. Den består av om-
bud, utsedda av länsjaktvårdsföreningarna enligt bestämmelserna i § 10.

Ordinarie årsstämma hålls varje år senast den 30 juni.
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Mom 2
Extra årsstämma hålls om förbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller om
minst en tredjedel av länsjaktvårdsföreningarna skriftligen begär det hos för-
bundsstyrelsen.

Extra årsstämma kan endast behandla ärenden som angivits i kallelsen.
Över ärende, som ska behandlas på årsstämma eller extra årsstämma, ska

förbundsstyrelsen avge utlåtande.

Mom 3
Förbundsstyrelsen fastställer tid och plats för ordinarie årsstämma. Meddelande
härom ska tillställas länsjaktvårdsföreningarna senast 6 månader före den-
samma. Kallelsen till årsstämman ska sändas skriftligen till länsjaktvårdsför-
eningarna, ombuden samt förbundsstyrelsens ledamöter tidigast fyra veckor
och senast två veckor före årsstämman samt införas i Svensk Jakt.

Kallelse till extra årsstämma ska utfärdas av förbundsstyrelsen senast en må-
nad före fastställd dag för stämman. Sådan kallelse ska sändas till länsjaktvårds-
föreningarna, ombuden samt förbundsstyrelsens ledamöter.

Mom 4
Årsstämmans dagordning samt motioner med förbundsstyrelsens yttranden ska
sändas till årsstämmodeltagarna och länsjaktvårdsföreningarna senast två veck-
or före årsstämman.

På dagordningen anges de ärenden som ska förekomma på årsstämman,
nämligen;
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om godkännande av kallelsen
3. Antagande av dagordning och arbetsordning
4. Stämmofunktionärer

a) Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande vid stämman
b) Val av tre protokolljusterare
c) Anmälan av sekreterare utsedd av förbundsstyrelsen

5. Val av rösträkningskommitté
6. Val av redaktionskommitté
7. Förbundsstyrelsens redovisning av verksamheten under den gångna verk-

samhetsperioden
8. Revisorernas berättelser
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
11. Fastställande av arvoden till förbundsordföranden, förbundsstyrelsen, val-

beredning och revisorer
12. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande
13. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
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14. Val av två revisorer och två suppleanter
15. Val av valberedning
16. Fastställande av avgifter för medlemskap i länsjaktvårdsföreningar och an-

del av avgifter som ska betalas till Jägareförbundet
17. Motioner jämte förbundsstyrelsens yttrande över dem
18. Ärenden som förbundsstyrelsen hänskjutit till årsstämman

Mom 5
Fullmakt för ombud utfärdas av respektive länsjaktvårdsförenings styrelse och
ska sändas till Jägareförbundets kansli senast en månad före årsstämmans öpp-
nande. Ombuds adress ska anges på fullmakten.

Mom 6
Årsstämman öppnas av Jägareförbundets ordförande eller vid förhinder för
denne av förste eller andre vice ordföranden

Mom 7
Varje ombud har en röst.

Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning om något ombud be-
gär det. Röstsedel, som upptar flera namn än valet avser, är ogiltig.

Vid lika röstetal, utom vid val, har den tjänstgörande ordföranden utslagsröst.
Om han inte har rösträtt samt vid val avgöres frågan genom lottning.

Den/de som får flest röster förklaras vald/valda.

Mom 8
På årsstämman har förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren ytt-
rande- och förslagsrätt i alla frågor.

Mom 9
På årsstämma har revisorerna rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 10
I mån av utrymme har medlem i Jägareförbundet rätt att på egen bekostnad
närvara vid årsstämma som åhörare.

Val av stämmoombud
§ 10 Mom 1
Länsjaktvårdsförening ska årligen på länsföreningsstämma utse ombud till Jäga-
reförbundets årsstämma.

Mom 2
Länsjaktvårdsförening har rätt att utse ett ombud och en suppleant för varje
påbörjat 4.000-tal medlemmar som länsjaktvårdsförening redovisat vid föregå-
ende verksamhetsårs slut och för vilka avgift betalats till Jägareförbundet.
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Mom 3
Om någon medlem anser att val av ombud och suppleanter förrättats i strid mot
gällande valordning ska denne senast fem dagar efter valet anmäla detta till
länsjaktvårdsföreningens styrelse. Denna ska med eget yttrande inom samma
tid överlämna anmälan till förbundsstyrelsen för avgörande.

Förbundsstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Valberedning
§ 11
Jägareförbundets årsstämma utser en valberedning för tiden till och med nästa
ordinarie årsstämma. För varje och en av de tre valregioner som anges i § 12
mom 2 utses två ledamöter i valberedningen.

Utöver dessa sex ledamöter utser årsstämman dessutom en ordförande (oav-
sett geografisk tillhörighet) i valberedningen så att denna består av sju ledamö-
ter totalt.

Valberedningens förslag skickas till årsstämmodeltagarna och länsjaktvårds-
föreningarna senast två veckor före årsstämman.

Förbundsstyrelse och generalsekreterare
§ 12 Mom 1
Förbundsstyrelsen svarar för förbundets organisation och förvaltningen av för-
bundets angelägenheter. Generalsekreteraren handhar den löpande förvalt-
ningen enligt de riktlinjer och anvisningar som förbundsstyrelsen meddelar.

Mom 2
För val av förbundsstyrelse indelas landet i tre av årsstämman fastställda valreg-
ioner; norr, mitt och syd.

För varje valregion väljs två ledamöter. Därutöver väljs tre ledamöter oavsett
geografisk tillhörighet. Valet förrättas enligt föreskrifterna i § 9 mom 7.

Mom 3
Förbundsstyrelsen består av ordföranden i Jägareförbundet och nio övriga le-
damöter valda av årsstämman och en arbetstagarrepresentant utsedd av ar-
betstagarorganisationerna inom Jägareförbundet.

Jägareförbundets ordförande väljs på ett år och förbundsstyrelsens ledamö-
ter väljs för en tid av två år med fyra ledamöter vart annat år och fem ledamöter
vart annat år.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång ska i förekommande fall
fyllnadsval för återstående tid ske vid nästföljande årsstämma.
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Val till styrelse gäller från ordinarie årsstämma då valet sker till och med den
ordinarie stämma då mandatperioden löper ut.

Förste och andre vice ordförande utses inom förbundsstyrelsen.

Generalsekreteraren har närvaro-, yttrande – och förslagsrätt i styrelsen.

Mom 4
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Mom 5
Förbundsstyrelsen är beslutför, då minst sex ledamöter är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Mom 5a
Förbundsstyrelsen kan bland ledamöterna välja ett arbetsutskott (AU) bestå-
ende av ordföranden och ytterligare tre ledamöter.

Dessa väljs för ett år vid det styrelsesammanträde, som hålls närmast efter
ordinarie förbundsstämma.

AU är beslutsmässigt med tre närvarande ledamöter.

Det åligger AU
att bereda de ärenden, som ska behandlas av styrelsen
att i övrigt fatta beslut i av styrelsen hänskjutna ärenden.

Mom 6
Förbundsstyrelsen åligger
att övervaka att årsstämmans beslut verkställs,
att med ansvar inför årsstämma leda Jägareförbundets verksamhet -

förbundsstyrelsen ska därvid till prövning på årsstämman hänskjuta sådana
frågor, som är av särskild betydelse,

att till årsstämmoombuden senast två veckor före ordinarie årsstämma
överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelser för senaste räken-
skapsåret, revisorernas berättelse jämte den förklaring, förbundsstyrelsen
kan ha angivit i anledning av densamma.

Underskrift av handlingar
§ 13
Förbundsstyrelsen utser de personer som ska ha rätt att teckna Svenska Jägare-
förbundets firma.
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Räkenskaper och revision
§ 14 Mom 1
Jägareförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

Mom 2
För granskning av Jägareförbundets räkenskaper och förvaltning väljer års-
stämman två revisorer och två suppleanter. En revisor jämte dennes suppleant
ska vara auktoriserade.

Härutöver äger regeringen eller den regeringen utser förordna en revisor
jämte en suppleant.

Revisorerna och deras suppleanter utses för en tid om två år.

Mom 3
Bokslutet för varje avslutat verksamhetsår ska finnas tillgängligt för revisorerna
senast den 1 mars.

Samtidigt ska förbundsstyrelsen till revisorerna överlämna sin förvaltningsbe-
rättelse samt resultat- och balansräkningar.

Mom 4
Det åligger revisorerna
att utföra revision och avge revisionsberättelse,
att särskilt tillse, att de medel som anslagits till Svenska Jägareförbun-

det, används i enlighet med givna föreskrifter,
att yttra sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 5
Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelse avlämnad senast den
25 mars.

Valbarhet
§ 15
Valbar som ombud till årsstämma, ledamot i förbundsstyrelsen eller annat för-
troendeuppdrag är endast medlem som är fysisk person.

Tjänsteman hos Jägareförbundet eller hos någon till Jägareförbundet anslu-
ten organisation är inte valbar till ombud eller revisor, inte heller till ledamot i
förbundsstyrelsen eller valberedningen.

Motioner
§ 16 Mom 1
Motion till ordinarie årsstämma kan väckas av länsjaktvårdsförening.

Motion ska - om inte förbundsstyrelsen beslutat annat - senast inom fem da-
gar från länsföreningsstämma överlämnas till Jägareförbundet.
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Medlems eller jaktvårdskrets motion ska ställas till länsjaktvårdsförening som
beslutar om motionen ska föras vidare till Jägareförbundets årsstämma.
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Mom 2
Förbundsstyrelsen ska med eget yttrande till årsstämman överlämna samtliga
inom föreskriven tid inkomna motioner.

Uteslutning ur Jägareförbundet
§ 17 Mom 1
Länsjaktvårdsförening kan på framställning av förbundsstyrelsen av årsstämma
förklaras utesluten ur Jägareförbundet, om föreningen handlar i strid mot
grundläggande bestämmelser i Jägareförbundets stadgar.

Har länsjaktvårdsförening uteslutits, upphör föreningens medlemmar att vara
medlemmar av Jägareförbundet.

Mom 2
På framställning av länsjaktvårdsförening kan förbundsstyrelsen utesluta sådan
medlem, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet överträder författning avse-
ende vilt och jakt eller som på annat sätt skadar Jägareförbundets verksamhet
och anseende.

Förbundsstyrelsen ska bereda medlem tillfälle att yttra sig i fråga om begärd
uteslutning.

Ärende angående uteslutning bör avgöras inom 90 dagar efter det att fram-
ställningen inkommit till Jägareförbundet.

Länsjaktvårdsförenings styrelse har rätt att tillfälligt utesluta medlem i avvak-
tan på förbundsstyrelsens beslut. Beslut om tillfällig uteslutning ska inom tre
dagar efter det att det fattats skickas till förbundsstyrelsen och anses som fram-
ställning om uteslutning. Länsförenings styrelses respektive förbundsstyrelsens
beslut i fråga om uteslutning ska skickas till medlemmen i rekommenderat brev
med mottagningsbevis senast tre dagar efter det att respektive beslut fattats.
Beslut om uteslutning ska på samma sätt skickas till vederbörande länsjaktvårds-
förening.

Förbundsstyrelsen beslutar efter hörande av vederbörande länsjaktvårdsför-
ening om medlem utesluten enligt denna punkt ska beviljas förnyat medlem-
skap i Jägareförbundet.

Mom 3
Medlem som inte betalar fastställd avgift kan uteslutas efter beslut av förbunds-
styrelsen.

Jägareförbundets befattningshavare
§ 18 Mom 1
Förbundsstyrelsen utser en generalsekreterare.

Mom 2
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Vid tillsättning av personal inom fältorganisationen ska berörda länsjaktvårds-
föreningar beredas tillfälle att vara delaktiga i anställningsprocessen.
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Jakttidsberedning
§ 19
Paragrafen har utgått enligt årsstämmobeslut 2008.

Utmärkelser
§ 20
Den medalj Jägareförbundet genom nådigt tillstånd den 28 februari 1974 fått
rätt att utdela kan genom beslut av årsstämman tilldelas person som utför en
för jakt och viltvård i riket betydelsefull gärning. Medaljen präglas i guld eller
silver och är försedd med H M Konungens bild.

Guldmedaljen kan komma ifråga i mycket sällsynta fall för utomordentliga
förtjänster.

Silvermedaljen utdelas som en hög utmärkelse i begränsad omfattning.
Jägareförbundets förtjänsttecken i guld eller silver kan genom beslut av för-

bundsstyrelsen tilldelas person som genom en värdefull insats främjat förbun-
dets intressen.

Öster Malma-plaketten kan genom beslut av förbundsstyrelsen tilldelas per-
son som gjort värdefulla insatser för förbundets jaktvårdsgård och –skola.

Till hedersledamot kan Jägareförbundet genom beslut på årsstämman kalla
person som genom framstående verksamhet främjat Jägareförbundets syften.

Förslag om val av hedersledamot eller utdelande av Jägareförbundets belö-
ningsmedalj, dess förtjänsttecken eller dess Öster Malma-plakett får endast
framläggas av förbundsstyrelsen eller länsjaktvårdsförenings styrelse.

Ändring av stadgarna
§ 21
Om ändring av dessa stadgar beslutar årsstämma. För ändring krävs att beslutet
har biträtts av två tredjedelar av de röstande på stämman eller har fattats på två
på varandra följande stämmor.

Upplösning av Jägareförbundet
§ 22
För att beslut om Jägareförbundets upplösning ska vara giltigt ska detta ha fat-
tats av två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts
av minst två tredjedelar av de röstande.

Upplöses Jägareförbundet ska dess behållna egna tillgångar, enligt beslut av
den årsstämma där frågan om upplösning avgöres, användas för något med än-
damålet för Jägareförbundets verksamhet sammanhängande syfte.

Dessa stadgar har antagits vid årsstämma den 4 juni 2016


