Jägareförbundet Blekinge
Protokoll för styrelsen i Jägareförbundet Blekinge
Dag 2017-02-21 Nr 9
Plats Jägarstallet Sjöarp
Närvarande Mats Nying, Regina Kristiansson, Carl-Douglas Lundgren, Linda Mattisson-Olsson,
Roger Karlsson Rosenquist, Torsten Jönsson, Magnus Carlsson, Eva Lilja, Karl-Gunnar Bergqvist,
Eve Knutsson, Peter Nilsson, Kent Löving.
§ 1 Sammanträdets öppnande
Peter Nilsson ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll valdes Magnus Carlsson.
§ 3 Faställande av dagordningen
Några punkter lades till under övriga ärenden, och mötet kunde godkänna dagordningen.
§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Peter Nilsson gick igenom föregående protokoll om vad som beslutats och åtaganden som skulle
utföras.
§ 5 Kretsarnas Hemsidor
Kent Löving informerade om dagsläget för kretsarnas hemsidor. Kent Löving vill få till en bättre
uppdatering av hemsidorna och kom med förslaget att man kanske skulle lägga allt på länets
hemsida. Styrelsen beslutade att Kent Löving tar fram ett förslag som pressenteras för och gås
igenom med kretsarna på vårens kretsmöte.
§ 6 Almanackan
Kent Löving hade en fråga till styrelsen om den appbaserade almanackan används, eller om det är
tillräckligt med hemsidans almanacka. Styrelsen enades om att endast använda almanackan på
länets hemsida.
§ 7 Vilthägn Räntemåla Gård
Räntemåla Gård ska söka tillstånd för ett träningshägn med älg och ville få ett yttrande från JFB.
Styrelsen diskuterade praktiska upplägg och gällande regler mm. Styrelsen beslutade att överlämna
frågan till jaktvårdskonsulent Thomas Ohlsson.
(Noterat, efter mötet kom information att Thomas Ohlsson redan innan mötet besvarat ansökan)
§ 8 Luftgevär lagning
Eva Lilja har lämnat JFB:s två luftgevär till Jaga Mera Sölvesborg för att få ett kostnadsförslag på
översyn samt service. Kostnadsförslaget blev mellan 2000 och 3000 kr dock max 3000 kr. I
kostnaden ingick även ett nytt kikarsikte. Carl-Douglas Lundgren kom med förslag att inte göra
dessa åtgärder. Han menar att då gevären är avskrivna är det bättre att skjuta slut på dem och
införskaffa nya. Kikarsikte kanske finns liggande hos någon. Beslut togs att göra enligt CarlDouglas Lundgrens förslag.

§ 9 Arbetsgrupper
Jägarexamen Roger Karlsson Rosenquist informerade om avhållna möten. Jägarexamensgruppen
samt länets provledare har haft möte den 15/2 på Mörrums Jaktskyttebana. Det pågår en
kvalitetssäkring av banor samt provledare i hela Sverige. Exempelvis kommer det teoretiska provet
att göras digitalt inom närstående tid. Linda Mattisson-Olsson ville göra en motion till stämman
ang. kvalitetssäkring. Motionen skulle innehålla skyldighet att anmäla prov 24 timmar i förväg samt
att det skall finnas tillsynsmän-kvinnor vid avläggande av proven. Linda Mattisson-Olsson fick
uppdraget att skriva denna motion.
Klövviltsgruppen Carl-Douglas Lundgren tog upp lite om älgdöden i södra Sverige.
I området Kronoberg, Blekinge samt sydöstra Skåne, har det hittats sex döda älgar den sista tiden.
En del är helt utmärglade andra syns ingenting på.
Vildsvin Karl-Gunnar Bergqvist kunde rapportera, genom flera tillfrågade både i kretsar och genom
egna observationer, att det är generellt mindre med gris i Blekinge. Dock finns det lokala
variationer.
Viltvård Eve Knutsson lyfte frågan om en kommande viltvårdsdag med markvisning samt
föreläsare tex Elias Thuresson.
Vilt och Trafik Torsten Jönsson har stämt av antal anmälda viltolyckor i Hoby Äsko med de som
Äsko har konstaterat. Dessa siffror stämmer inte överens och han jobbar vidare med detta för att få
klarhet i detta Generellt har trafikolyckor med vildsvin minskat i Blekinge. Blekinge är ett av två
län i Sverige där det totala antalet trafikolyckor minskat under 2016. Torsten Jönsson håller även på
med ett projekt för att ta fram ett viltvarningssystem som ska varna trafikanter för vilt nära vägen.
Medlem-Kretsar Peter Nilsson har varit på ordförandekonferens med fokus på medlemmar.
Det diskuterades bla om vi ska behålla antalet medlemmar och vårda dessa eller satsa på att öka
medlemsantalet. Nya medlemmar behövs för de som faller ifrån men att hålla antalet konstant över
tid. ”Jakten och Framtiden till 2024” är nytt från förbundet, och ska föras ut till förtroendevalda
samt kretsar med hjälp av möten och workshops. Nyhet är att det inte heter allmänna uppdraget
längre utan Jakt och Viltvårdsuppdraget.
Hundgruppen Regina Kristiansson och Eva Lilja var den 17–18/2 på träff för länsansvariga hund i
södra Sverige. Träffen hölls i Agusa i Skåne där de fick se en praktisk visning med hund i
vildsvinshägnet. Vidare togs etiken vid jakt med hund upp.
Kust Eva Lilja berättade om sjöjaktvårdsföreningens årsmöte som samlat ett 30 tal deltagare av 160
medlemmar totalt. Ett stort antal aktiviteter redovisades i verksamhetsplanen för 2017.
Ekonomi Eva Lilja redogjorde årets bokslut som kommer att lämnas till revisorerna.
Jaktskytte Magnus Carlsson. Den 7/2 hade länets skytteklubbar samling i Mörrum för planering av
årets skytteprogram i Blekinge.
§ 10 Stämman
Roger Karlsson Rosenquist påminde om att varje arbetsgrupp skall inkomma med rapport ang.
verksamheten som varit under året. Eve Knutsson har bokat förtäringen till stämmokvällen.
§ 11 Stimulanslistan
Justeringen av stimulanslistan gicks igenom och styrelsen godkände denna för utskick.
Eva Lilja tog sig an att maila ut denna till samtliga kretsar.
§ 12 Resultatbudget
Resultatbudgeten för 2016 har varit till justering, och kunde nu godkännas av styrelsen.

§ 13 Övriga ärenden
A Bengt Hanssons Stiftelse, Carl-Douglas har varit på styrelsemöte och kom med info.
Det ska bildas en jaktklubb och utbildningsjakter ska anordnas genom jägareförbundet.
B Linda Mattisson-Olsson arbetsgrupp JAQT skall ta upp arbetet igen efter att ha legat vilande.
Hennes förslag är att de skall finnas 2 st i varje krets som ansvarar för minst 2 aktiviteter.
Hon kommer att ta kontakt med varje krets för att få fram namn på personer som vill jobba med
detta.
C Karl-Gunnar Bergqvist informerade från krets sydvästs årsmöte som samlat ett 20-tal personer.
Kretsen hade ett förslag på att samla jaktledare från varje jaktlag till en kväll för att prata etik, jakt,
vildsvin, åtlar. Styrelsen tyckte detta var något att ta efter för andra kretsar också.
D En ny Förtroendemannakurs på Östermalma kommer att hållas 16–18 juni.
Styrelsen beslöt att skicka Magnus Carlsson, Regina Kristiansson. samt Kent Löving.
John Nilsson står som reserv.
E Peter Nilsson deltog i krets Olofströms årsmöte och rapporterade därifrån. 17 personer deltog i
mötet. Lars-Peter Runesson informerade om intensivkurs jägarexamen samt vildsvinsförvaltning.
F Carl-Douglas Lundgren informerade om ett skyddsjaktsärende gällande kronvilt som inkommit
till Jaktvårdskonsulent Thomas Ohlsson. Ärendet var insänt av Ronnebyortens äsko genom Mathias
Jäghagen, som yrkade skyddsjakt på 3 st. kronviltskalvar. Ärendet fick avslag med motivet att
kriterierna för skyddsjakt ej var uppfyllda.
§ 14 Nästa möte
Datum till nästa möte blev satt till onsdagen 22 Mars, fikaansvarig Peter Nilsson.
§ 15 Mötets avslutande
Peter Nilsson tackade för ett givande möte
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