
Jägareförbundet Blekinge 

 
Protokoll för styrelsen i Jägareförbundet Blekinge 

2018-01-25 nr 7 kl 18 30 Jägarstallet Sjöarp 

Närvarande John Nilsson,Peter Nilsson,Susanne Ottosson-Köiv,Kent Löving, 

Carl Douglas Lundgren,Roger Karlsson Rosenquist,Karl Gunnar Bergqvist, 

Linda Mattisson Olsson, Stefan Olsson,Eve Knutsson. 

 

Till detta möte var valberedningen inbjudna och styrelsen informerande om aktuella 

händelser samt kommande avgångar inom styrelsen, därefter togs fika och därefter  

började styrelsemötet. 

 

§ 80 Mötets öppnande 
Peter Nilsson öppnade mötet 

 

§ 81 Val av justerare 

Vald John Nilsson 

 

§ 82 Faställande av dagordningen 
Godkändes 

 

§ 83 Föregående protokoll 

Gicks igenom och godkändes 

 

§ 84 Ekonomi 
Styrelsen beslutade att Carl Douglas Lundgren fick behörighet att gå igenom 

bokföringen.Den gamla kontoplanen kommer att överföras i en ny och detta medför 

en avgift på 159 kr/månad sk E-ekonomi molnbaserad lagring detta godkändes. 

Liggande växelkassa diskuterades och dess handhavande, styrelsen beslutade att 

insättande detta på bank med en summa av 6141 kr. 

 

§ 85 Budget 
Denna punkt bordlades till nästa möte 

 

§ 86 Stämman 

Förberedelser inför stämman togs upp.Eve Knutsson ordnar med förtäringen. 

Skyttepriser samt förtjänsttecken behandlades.Påminnelse angående motioner dessa 

skall vara inlämmanade till styrelsen senast 6 Mars samt verksamhetsberättelser från 

arbetsgrupperna skall inlämnas senast 12 Mars 

 

§ 87 Övriga ärenden 

Kent Löving informerade om ett möte ang allemansrätten där länsstyrelsen 

tillsammans med naturvårdsverket kommer att starta upp en kampanj. 

Kent talade även om rutiner av medlemsregistret,en gång i månaden skickar han ut 



välkomstbrev till nya medlemmar, i Januari var det 9 st nya. 

Stefan Olsson informerade om kommande rävjakt i Torhamn där en avgift på 150 kr 

per deltagare utgår och sedan går dessa pengar till barn och prostatacancerfonden. 

Han undrade om Länsföreningen kunde sponsra något till prisbordet,och han fick lite 

av varje handskar, kepsar,samt kassar. 

 

§ 88 Nästa möte/fikaanvarig 

Nästa möte bestämdes till 21 Februari anvarig för fika Mangnus Carlsson. 

 

§ 89 Mötets avslut  
Ordförande Peter Nilsson tackade för god uppslutning och avslutade mötet. 

 

 

 

      

 

Ordförande  Sekreterare    Justerare 

Peter Nilsson         Roger Karlsson Rosenquist   John Nilsson 

 

 

 
 

 

  
  


