
Konstituerande möte och styrelsemöte med JFB 14 maj 2018 

Jägarstallet Sjöarp 

Protokoll nr 2 2018 

Närvarande: Linda Mattisson-Olsson, Carl-Douglas Lundgren, KG Bergqvist, Kent Löving Eve 

Knutsson, Veronika Kruuse, Karin Stockman, Janne Tumelius, Susanne Ottosson-Köiv Jan-Åke 

Andersson 

 

1. Mötets öppnande 

      Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

 

2. Val av justerare 

C-D Lundgren valdes till justerare 

 

3. Fastställande av dagordning 

       Dagordningen godkändes 

 

4. Ekonomi 

       

5. Arbetsgrupper 

Nya funktioner inom JFB och nya ansvarsområden för styrelsemedlemmar 

      Jakt och viltförvaltning 

      Hund, vilt och trafik, NVR, klövvilt, rovdjur, vildsvin, kust 

      Opinion och Kommunikation  

      Ungdom, kommunikatör 

      Utbildning 

      Jägarexamen, skytte, viltvård 

      Medlem och marknad 

      Medlemmar, kretsar, Ekonomi 

 

6. Sjöarp jaktklubb 

Nytt avtal med Naturbruksskolan. C-D tar uppgiften att kontrollera med skolan delar av 

avtalets innebörd.  

 

7. Remiss – unga jägare 

Styrelsen ser inte att vi hinner genomföra detta under 2018 utan tidigast 2019. Styrelsen 

vill även att medel tilldelas från centralt håll för att stödja Länsföreningen. 



 

8. Ungdomsläger – bidrag 

Ronneby Norra JVK anordnar ungdomsläger i Stengrepen. Beräknad kostnad: 1340: -/person. 

Max 15 deltagare. JFB bidrar med 5000: - från Bengt Hanssons stiftelse. 

 

9.  Hundverksamheten 

JFB skall skriva eget kontrakt med hundinstruktörer. Förslag på avtal tas fram till nästa möte 

(Veronika och Linda).  

 

 

10.  Beslut om ersättning  

Styrelsen tog beslut på att ge Roger Karlsson-Rosenqvist ersättning för ¼ årsersättning som 

sekreterare för 2016 som han inte erhållit tidigare. 

 

11.  Uppföljning ang. mobbning ankl. 

Styrelsen tar kontakt med valberedning och region syd. 

 

12.  Policy kränkning/särbehandling 

Styrelsen godkände den nya policyn 

 

13.  Utbildning föreningskunskap 

Styrelsen bör genomföra utbildning i föreningskunskap. Studiefrämjandet får förfrågan 

förslag 29 augusti. Linda ansvarig. 

 

14.  Övriga frågor 

Viltdata utbildning genomförs vid nästa styrelsemöte.  

Elever från Naturbruksgymnasiet som genomför jägarexamen skall erbjudas ett års gratis 

medlemskap i SJF. Pengar tas från Bengt Hansson stiftelse. 

Styrelsen tog beslut på att efterskänka felaktigt utbetald ersättning avseende uppdrag utfört 

av tidigare adjungerad styrelsemedlem. C-D Lundgren reserverade sig mot beslutet. 



Workshop till hösten - styrelsen får i uppgift att komma med idéer. 

Utbildning i föreningskunskap genomförs 29/8 2018 

Viltförvaltningsmöten (vildsvin):  

31 maj med Rby N ,Rby S, Karlskrona)  Naturbruksgymnasiet.  

7 juni med Bl. Sydvästra och Olofström i Karlshamn 

        

 

15.  Nästa möte/fikaansvarig 

180613/Eve 

 

16.  Mötet avslutades 

      Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justerare 

Linda Mattisson-Olsson KG Bergqvist  C-D Lundgren 

 

 

   

 

 

    

  

 

 

   

 

 


