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Jägareförbundet Blekinge
Protokoll från årsstämma 2017
Mötet hölls 2017-04-06, kl. 19:00 på Kulturcentrum, Ronneby
Närvarande Valda ombud från länets kretsar
Jägareförbundet Blekinges styrelse
Inbjudna gäster
Ordförande Peter Nilsson hälsade alla välkomna, ombud och gäster.
Stämman hedrade Arne Andreasson med en tyst minut.
§ 1 Öppnande av stämman
Ordförande Peter Nilsson förklarade stämman öppnad och överlämnade ordförandeskapet
till Anders Åkesson.
§ 2 Faställande av röstlängd
Närvarande var 48 ombud av 52, röstlängd används vid behov.
§ 3 Faställande av dagordning
Mötet godkände och fastställde dagordningen.
§ 4 Stämmofunktionärer
a) val av ordförande
Stämman valde Anders Åkesson som mötets ordförande.
b) Val av två personer jämte ordf. att justera dagens protokoll
Mötet valde Jan Elmeklo Kopprarp och Stig Svensson Lyckeby till att justera dagens
protokoll, tillika rösträknare.
c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare
Styrelsen har utsett Sven-Erik Harrysson till att skriva dagens protokoll.
§ 5 Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.
Kallelsen sändes till ombud den 2017-03-16, Mötet beslutade att kallelsen varit korrekt.
§ 6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Då samtliga ombud erhållit berättelserna i sin kallelse lästes de inte upp, utan frågan var fri.
Jan Elmeklo önskade svar på sju frågor som han sänt in till ordf. Peter Nilsson angående
Jaktskytte, Möte med riksdagspolitiker, JAQT, Vildsvin, Viltövervakning och Ekonomin
gällande mässan på Ellinge. Peter svarade på frågorna, även Jim Forsberg chef för region syd
inom Jägareförbundet och Linda Mattisson Olsson svarade på dessa frågor.
Mötet godkände verksamhets och förvaltningsberättelsernas, som sedan lades till
handlingarna.
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§ 7 Revisorernas berättelse
Revisor Bengt Olofsson läste upp revisionsrapporten, allt var i bästa ordning och revisorerna
rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8 Beslut om resultaträkning samt Faställande av balansräkning
Skattmästare Eva Lilja presenterade de ekonomiska rapporterna.
Balansresultatet godkändes och förs på nästa års räkenskapsår.
Resultaträkningen slutade på ett minus av 75 781,73 kr.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Val av styrelseledamöter t.o.m. 2019
Omval av Roger Karlsson-Rosenqvist, Carl-Douglas Lundgren, Karl-Gunnar Bergqvist,
Eve Knutsson och John Nilsson.
§ 11 A Val av ordförande för Jägareförbundet Blekinge t.o.m. 2018
Stämman omvalde Peter Nilsson som ordförande t.o.m. 2018.
11 B Val av nominerad till uppdraget som länsansvarig jägare och biträdande länsansvarig
jägare till Regionala Viltolycksrådet för ett år.
Stämman valde Thomas Ohlsson som länsansvarig jägare och Christer Thomasson som
biträdande jägare.
§ 12 Val av revisorer och revisorssuppleanter t.o.m. 2018
Mötet beslutade att hyra in revisionstjänsten av en ekonomisk förening (Föreningstjänst)
som gör arbetet, och att Bengt Olofsson blir kvar som revisor tillsammans med
Föreningstjänst.
Omval av revisorssuppleanterna Henrik Svensson och Sven-Ivan Olsson.
§ 13 Val av ombud till Svenska Jägareförbundets årsstämma
Mötet valde Jägareförbundets Blekinges ordf. som ordinarie och vice ordf. som ersättare.
§ 14 Val av valberedning t.o.m. årsstämman 2018
Sven-Erik Gamelius slutar som JF Karlskronas rep. och ersätts av Lars Karlsson. Omval av Pär
Johnsson, JF Blekinge Sydväst, Bengt-Åke Persson, JF Ronneby Norra, Anders Karlsson,
JF Ronneby Södra sammankallande och Beng-Olof Nilsson, JF Olofström.
§ 14 B Ersättning till styrelsen
Styrelsen har förslaget att ta bort styrelsearvodena och endast behålla arvorden för
Ordförande, femtusen kronor, Sekreterare, tre tusen kronor, Skattmästare, två tusen kronor,
Webbansvarig, tvåtusen kronor. För reseersättning gäller den statliga skattefria delen, för
närvarande 1,85 kr per km. Stämman beslutade enligt detta förslag.
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§ 15 Styrelsens förslag beträffande:
a) Ärenden över vilka Svenska jägareförbundet begärt stämmans yttrande, Inga.
b) Övriga ärenden, Inga.
§ 16 Styrelsens eventuella meddelanden
a) Återrapportering av tidigare motioner, Inga.
b) Motioner
Länsförenings styrelse har lämnat in en motion gällande Motion med anledningen av
säkerställandet av kvalitet vid Jägarexamensprov. Efter att frågan diskuterats
beslutade stämman att sända motionen vidare till Svenska Jägareförbundet.
§ 17 Beslut hur nästa årsstämma skall utlysas
Som tidigare, hemsida, personlig kallelse och via Svensk Jakt.
§ 18 Övriga ärenden
Inom Jägarskolan är det flera saker som behöver rättas till enl. Linda Mattisson-Olsson.
Anders Karlsson önskar vara med vid beslutsfattandet av skyddsjakt på Kronhjort innan
remissvar sänds vidare. Peter Nilsson vill att det samarbetas mer inom Älgskötselområdena
gällande Kronhjort. Jan Elmeklo info. från viltförvaltningsgruppen, svårt att få gehör för detta
på Länsstyrelsen. Thomas Olsson rapp. att det varit tre ärenden gällande skyddsjakt på
Kronhjort under året. Daniel Millbourn tyckte att vi måste jobba mer mot Länsstyrelsen
genom att förklara och informera om vårt arbete.
§ 19 Avslutning
Mötesordförande Anders Åkesson tackade för ett bra möte och överlämnade klubban till
Länsföreningens ordförande som avslutade årsstämman.

Mötessekreterare

Justeras

Justeras

Sven-Erik Harrysson

Jan Elmeklo

Stig Svensson

Mötesordförande

Anders Åkesson
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Övrigt vid stämman
Eva Lilja avtackades med blommor då hon nu slutar som skattmästare.
Skytte: Årets länsmästare erhöll plaketter för respektive klass.
LM i eftersök: Christer Thomasson och Sven-Erik Harrysson tilldelades priser och blommor.
Föredrag: Magnus Rydholm representerade förbundsstyrelsen och även som
kommunikationschef. Han talade om året som gått med flera framgångar som t.ex. stoppa
allmänjakt på Kronhjort, EU:s vapendirektiv, fjälljakten, Naturvårdverket statens kobbar och
skär, vargjakt, utfodringsförbud, ekonomi i balans, projekt vård i det vilda,
Vi gör ett bra jobb, vi gör skillnad. Magnus talade även om den kommande verksamheten
och jakten på framtiden. Beslut på stämman 2018 gällande fram till stämman 2024.
Jaktvårdskonsulent Jesper Einarsson visade ett mycket bra bildspel om förvaltning av
Kronhjort. Han berättade om kronhjortens öden under olika tider, allt från att ha varit näst
intill utrotad i mitten på 1800 talet till den stam vi har idag. Det krävs stora områden för att
förvalta våra Kronhjortar, var Jespers budskap.

