
   JÄGAREFÖRBUNDET BLEKINGE 

  

 

Protokoll för styrelsen i Jägareförbundet Blekinge 

Dag 2017-01-12 Nr 8 

Plats Jägarstallet Sjöarp 

 
Närvarande John Nilsson,Magnus Carlsson,Regina Kristiansson,Kent Löving,Eve Knutsson, 

Roger Karlsson Rosenquist,Torsten Jönsson,Carl-Douglas Lundgren,Peter Nilsson,Karl-Gunnar 

Bergqvist. 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Peter Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Val av justeringsman 
Till att justera protokollet valdes Karl-Gunnar Bergqvist 
 
§ 3 Faställande av dagordningen 
Dagordningen kunde godkännas med några tillägg på punkten övriga ärenden. 

 
§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
Roger Karlsson Rosenquist gick igenom beslut och åtaganden som gjordes i föregående protokoll. 

 
§ 5 Arbetsgrupper 
Info, Kent Löving informerade om de två Webbkurstillfällen (Hemsidan) han hållt i. 

Alla kretsar utom en har varit närvarande,denna krets har fått ett flertal kallelser men ej svarat 

tillbaka.Peter Nilsson tar  telefonkontakt med berörd krets. Kent Löving tog även upp förslaget 

att ta bort kretsarnas hemsidor och lägga detta på länsföreningens hemsida, allt på ett ställe. 
 
Klöviltsgruppen,Carl-Douglas Lundgren kom med förslag till föreläsare på årets stämma, förslaget 

var kronviltsförvaltning med Jesper Einarsson,detta antogs av styrelsen. 

Carl-Douglas Lundgren inforemade även om en kommande föreläsning som krets Ronneby Södra  

kommer att hålla i.Det blir ett föredrag med John Kjellström ang viltförvaltning och jakt på 

Johannishus Gods. 
 
Hundgruppen, Regina Kristiansson upplyste om en kommande träff för hundansvariga i hela södra 

Sverige på Agusa i Skåne, från Blekinge åker två personer. 
 
Ungdom, John Nilsson. Det kommer att ske en sk utbytesjakt med Skåne för ungdomar den 14-15 

Januari på Sjöarp som drevjakt,Jakten är fulltecknad 10 st ungdommar samt 6-7 st hundförare 

inklusive faddrar och ledare.  
 
§ 6 Budgetplanering 
Carl-Douglas Lundgren föredrog resultatbudgeten för kommande period.Medlemsantalet sjunker 

och budgeten måste slimmas till det yttersta,det är antalet medlemmarna som ger inkomsterna och 

för att öka inkomstrena måste flera medlemmar komma till.Konto för konto gicks igenom och 

jämfördes med verkliga kostnader under året innan.Ett konto som låg högre än förväntat var övriga 



kostnader förtroendevalda där det bla ingår styrelsearvoden.Ett arvode som utgår till varje 

styrelseledamot per möte med 200 kr..Med 7-10 styrelseledamöter och en 8-10 möten blir det en hel 

del pengar.Här tog styrelsen ett gemmensamt beslut på att till stämman föreslå ett borttagande av 

detta arvode. 
 
§ 7 Skytteinstruktör 
Nya skytteinstruktörer behöver utbildas i länet och med bakrund av detta kom styrelsen överens om 

att anmäla John Nilsson tll utbildning så att han senare kan utbilda nya intruktörer i Blekinge. 
 
§ 8 Stimulanslistan 
Vid vårt kretsmöte gicks den gamla stimulanslistan igenom och några ändringar gjordes,styrelsen 

skulle sedan gå igenom  denna på nästkommande möte. Den godkändes förutom två ändringar av 

beloppen, detta var viltvårdsbidraget sänktes från 15500 kr till 10000 kr samt 

viltövervakningsbidraget på 12000 kr sänktes till 10000 kr.Dessa bidrag har ej utnyttjats till dessa 

högre belopp nån gång tidigare. 
 
§ 9 Nya medlemmar ( kretsar )  
Nya medlemmar är ett måste för att hålla verksamheten igång samtidigt som gamla medlemmar 

måste vårdas,medlemsvärvningen ut i kretsarna måste aktiveras.Förslag som kom fram, kretsen 

kommer ut till jägarexamensgrupper,vid lokala aktiviteter försöka värva medlemmar,årsmötena bjud 

in nya troliga medlemmar. 
 
§  10 Övriga ärenden 
Carl-Douglas Lundgren hade varit på styrelsemöte i Bengt Hanssons stiftelse och kunde informera 

om detta.För Jägareförbundet Blekinge innebär det att under 10 år tilldelas 15 000 kr årligen,för att 

bevara och främja jakt och viltvård. 
 
Kretsarnas årsmöten togs upp och styrelserepresentanter kommer att medverka vid samtliga. 
 
§ 11 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till Tisdagen 21 Februari kl 18 30 jägarstallet Sjöarp. 

Fikaansvarig Eve Knutsson 
 
§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande Peter Nilsson avslutade mötet.        
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