
    Jägareförbundet Blekinge 
 
Protokoll för styrelsen i Jägareförbundet Blekinge 

Dag 2017-09-06 Nr 4 Jägarstallet Sjöarp 

Närvarande, Peter Nilsson, Susanne Ottosson-Köiv,Carl-Douglas 

Lundgren,John Nilsson.Magnus Carlsson,Kent Löving,Eve Knutsson. 

Roger Karlsson Rosenquist,Karl-Gunnar Berqvist.  

 
§ 42 Sammanträdets öppnande 
Peter Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 
§ 43 Val av justerare 
John Nilsson valdes till detta 
 
§ 44 Faställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga ärenden 
 
§ 45 Genomgång av föregående protokoll 
Roger Karlsson Rosenquist gick igenom föregående protokoll 
 
§ 46 Jägarexamen intensiv 
Så kallade kortkurser där man gör jägarexamen på en helg togs upp till diskussion. 

Styrelsen var eniga i denna fråga och  motsäger sig detta arbetssätt, samt kommer att skicka en 

motion till stämman. 
 
§ 47 Älgförvaltningsgrupper 
Nomineringar till älgförvaltningsgrupperna, endast en krets har svarat med nominering Ronneby 

Norra,beslut togs att skicka ut en påminnelse till kretsarna, så att inkomna svar kan behandlas på 

nästa styrelsemöte den 5/10. 
 
§ 48 Kretsarnas hemsidor 
Detta kommer att tas upp på kommande kretsmöte,därefter kommer styrelsen att ta beslut i frågan. 

 

§ 49 Möte med kretsarna 
  Höstens kretsmöte kommer att avhållas den 2/11 på lantbruksskolan BräkneHoby. 

Två från varje kretsstyrelse kommer att kallas. 

 

§ 50 Naturturism seminarium 
Detta seminarium avhölls i Mörrum Kent Löving var jägareförbundets representant och 

informerade om vad som avhandlats. 

 

§ 51 Jägarexamen dispanser 
Roger Karlsson Rosenquist informerade om ett möte för hela sydostregionen med alla ansvariga i 

jägarexamensgrupperna .Där enades man till att vara restiktiva och endast kortare dispanser skulle 

ges.Varje län kommer att samla provledaransvariga på respektive bana till ett möte för att se om 

dispanser kan vara aktuella.Sedan är det respektive länsförening som avgör om dispans kan ges.     



§ 52 Vildsvinspasset 
Styrelsen bestämde att samtliga i styrelsen  inbjuds till att ta vildsvinspasset, plats Stengrepen 

Onsdagen 27 September kl 17 00. 

 

§ 53 Övriga ärenden 
Ekonomi,Susanne Ottosson-Kiöv redogjorde för sitt arbete med att få in bokföring under flera år 

tillbaka.Susanne har nu sammanställt bokföring från 2001 tom 2014 och lämnade över 

verifikationslistor på detta.Tyvärr har inte bokföringen från åren 2015 och 2016 kunnat redovisas 

pga dåvarande skattemästare ej lämnat ifrån sig riktiga uppgifter på detta, trots upprepade 

påstötningar.Styrelsen ser mycket allvarligt på detta och kommer att gå vidare till revisornerna. 

Peter Nilsson har även varit i kontakt med Jägareförbundets jurist centralt om hur man går vidare. 

 

Ungdom, John Nilsson, utbildningsjakt för ungdomar kommer att anordnas som läger i Skåne på 

Jägersbo den 2-5 November för 5 ungdomar samt 2 ledare från Blekinge. 

Kretsmästerskapen för ungdom är den 9 September i Skåne. 

 

Vildsvin,KarlGunnar Bergqvist,jobbar med att få till ett möte med vildsvinsansvariga samt 

ordföranden ute i kretsarna, utskick via mail ang detta har givit svar från 3 av 5 kretsar och han 

efterlyser svar från de övriga två kretsarna. 

 

Rovdjur efter Torsten Jönsson frånfälle har gruppen för rovdjur blivit utan ansvarig. 

Styrelsen beslutade att ny ansvarig för rovdjursgruppen blir Linda Mattisson-Olsson. 

 

Kommunikatör, Kent Löving hade en framställan att kunna få en premuration på tidningen 

Sydöstran detta för att kunna bemöta artiklar ang jakt i denna tidning. 

Beslut togs på att Kent kunde göra så. 

 

Inventering,Mats Nying har under flera år varit verksam med att inventera mink samt utter i 

länet.Frågan till styrelsen var om han skulle fortsätta med detta.Styrelsen var helt enig i denna 

fråga,givetvis ska Mats Nying ombersörja denna verksamhet.  

 

Medlemsregister,Anneli Stjernberg kontoret Kristianstad vill få en person att anvsvara för 

medlemsregistret i Blekinge Län. Till detta beslöt styrelsen att Kent Löving blir ansvarig att sköta. 

 

Viltförvaltningsdelegationen,Peter Nilsson var på detta möte och informerade styrelsen . 

 

§ 54 Nästa möte /ansvarig fika 
Nästa möte blir Torsdag 5 November fika ansvarig Karl-Gunnar Berqvist 

 

§ 55 Mötesavslut 
Ordförande Peter Nilsson avslutade mötet 

 

 

Sekreterare    Ordförande   Justerare 

Roger Karlsson Rosenquist  Peter Nilsson   John Nilsson      

   

     

 

 

 

  


