
Jägareförbundet Blekinge 

Styrelsemötesprotokoll 
 

6/12-2017 

§ 70 Mötets öppnande 

Peter Nilsson öppnade det stadgeenliga mötet med Jägareförbundet 

Blekinge klockan 18:30 den 6/12-17 i Sjöarp. 

Närvarande 

Följande personer närvarade: Peter Nilsson, Eve Knutsson, Roger Karlsson 

Rosenquist, Kent Löving, Magnus Carlsson, Carl-Douglas Lundgren, John 

Nilsson, Linda Mattisson-Olsson, Karin Stoeckmann. 

§ 71  Val av Justerare 

Linda Mattisson-Olsson 

§ 72  Fastställande av dagordningen 

§ 73  Godkännande av föregående mötes protokoll 

Roger Karlsson Rosenquist läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet 

godkändes i föreliggande form. 

§ 74  Ekonomi 

Peter skall avsluta Länsföreningens plusgiro konto (Nordea). 

Styrelsen skall undersöka möjligheten att sänka kostnaden för swish. 

Kretsbidraget 2017 hanteras av Carl Douglas L. Peter kontaktar kassören 

angående eventuell extra kostnad för hantering av ekonomiska filer (sie-filer). 

§ 75  Arbetsgrupper 

Opinion & Kommunikation 

Ansvarig för respektive arbetsgrupp uppdaterar tillsammans med Kent L 

Länsföreningens hemsida. 

 

Kent informerade om vad som sagts på Länskommunikatörsmötet vid Öster 

Malma som hölls 24-25/11. 

 

Kent visade hur medlemssystemet fungerar för styrelsen. 

 

Välkomstbrev kommer månadsvis att skickas ut till nya medlemmar. Detta 

hanteras av Kent Löving. I första hand kommer välkomstbreven att skickas via 

e-mail. Vid avsaknad av mailadress till nya medlemmar skickas informationen 

per post. 

 

Kent köper in frimärken och kuvert. Kvitton för utlägg skickas till kassören. 

 

 



Rovdjur 

Linda Mattisson Olsson redogjorde för rovdjursmötet som hölls den 28/11 i 

Sjöarp. Där deltog, Länsstyrelsen, länets kvalitetssäkrare, kretsarnas 

rovdjursansvariga samt länets rovdjursansvarig, Linda M. 

 

Mötet handlade om uppbyggnad av rovdjursorganisation Blekinge, 

utbildningsbehov för spårtolkar, presentation av Länsstyrelsen och länets 

kvalitetssäkrare. Vidare berättade Linda M om rutiner kring årets 

spillningsinventering, Scandobs.mm. 

 

Linda ombads att fram ett förslag till upplägg för eventuell ersättning till 

spårtolkar. 

 

Utbildning för spårtolkar kommer att utföras under slutet av Januari 2018 till 

början av Februari 2018. Karin Stoeckmann presterade ett ungefärligt upplägg 

för utbildningen. 

 

Länsföreningen får en kostnad för lokalhyra och förtäring för deltagarna på 

spårtolksutbildningen.  

 

Ungdom 

Det kommer att ske en ungdomsjakt under januari månad.(Skåne) 

 

Träff för ungdomsansvariga kommer att ske på Öster Malma, 18-20 Maj 2018. 

 

§ 76  Eriksberg 

Det behövs funktionärer till julmarknaden den 16-17/12. 

Roger skickar ut ett påminnelsemail till kretsarna.  

§ 77  Arbetsgruppernas budgetar 

Budgetförslag skickas från respektive arbetsgrupp till ordförande  

Peter Nilsson. 

 

Detta skall vara utfört senast 31/12. 

 

§ 78  VFD 

Peter Nilsson redogjorde för vad som sades på VFD mötet som hölls på Öster 

Malma. Tanken är att en ny plattform skall tas fram. Plattformen skall förenkla 

spridningen av information till VFD delegater och mellan VFD delegater. 

Samtliga VFD delegater (jägarrepresentanter) kommer att ha tillgång till 

informationen som finns på plattformen.  

 

  



§ 79  Övriga ärenden 

Bengt Hanssons Stiftelse 

Det kommer att utföras ett forskningsprojekt på Stiftelsen Bengt Hanssons 

marker. Projektet går ut på att undersöka om “blandskog kan öka produktionen 

av tall i Blekinge/Södra Sverige”. Forskaren som utför projektet heter Johan 

Kroon, SkogForsk. 

 

 En skytteinstruktörutbildning är inplanerad 2018 

 

Jägarskoleträffar 2017 

Pågående och ej uppstartade kurser december 2017 

Jägarskolan Karlshamn (ej startat än) 

Jägarskolan Karlskrona, Gustav Håkansson, (ej startat ännu) 

F17 Kallinge 

Stegeryd (Riksjägarna) 

Flaken 

 

 

Jägarskoleträffar 2018 skall planeras in. 

 

2018 skall det planeras in en kväll för de som håller på att ta jägarexamen, 

med information om Svenska Jägareförbundet samt en föreläsning i aktuellt 

ämne. Kvällen anordnas av Länsföreningen och Länsansvarig 

Jaktvårdskonsulent. 

 

14/12 Julbord Länsföreningens styrelse 

 

Mötets avslutande 

Ordförande Peter Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Nästa möte hålls 25/1-18. Fikaansvarig vid nästa möte är Magnus C. 

 

. 

Protokollförare:  Karin Stoeckmann 

Justerat av:  Linda Mattisson-Olsson 

 

Justerat av:  Peter Nilsson 

 


