
Styrelsemöte med JFB 3 oktober 2018 Jägarstallet Sjöarp 

Protokoll nr 5 2018 

Närvarande: Linda Mattisson-Olsson, Kent Löving, Veronika Kruuse, Janne Tumelius, J-Å 

Andersson, Carl-Douglas Lundgren, Susanne Ottosson Köiv, Karin Stoeckmann 

 

1. Mötets öppnande 

      Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

 

2. Val av justerare 

Veronika Kruuse valdes till justerare 

 

3. Fastställande av dagordning 

       Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Bordlades 

 

5. Ekonomi 

Resultat och balansrapport redovisades. KPMG har gått upp i ASPIA. Där finns 

fortsättningsvis JFB bokföring. 

 

       

6. Arbetsgrupper 

Kronoberg har erbjudit JFB möjlighet till utbytesjakt för ungdomar. Styrelsen såg positivt på 

detta och forsätter samarbetet. Ett luftgevär med kikarsikte är beställt. Jan-Åke Andersson är 

nu länsansvarig för jägarexamen. Möte med spårtolkarna planeras in. 

 

         

                              Opinion och Kommunikation 

Fem nya medlemmar i aug och 15 i september 

    

7.                     Viltdata  

Utbildning genomfördes innan mötet. 

8.  VFD 

Informerades från VFD möte 

9. Julmarknaden på Eriksberg 8-9 dec 

Beslutades att delta Kent skickar ut mail via medlemsregistret för att få intresserade i 



kretsarna att anmäla sig. 

Eve huvudansvarig. 

10.                     Hundverksamheten 

Överenskommelse för hundinstruktörer föredrogs och antogs. 

11.  Unga jägare 

Arbetet med projekt unga jägare fortskrider. Beslutades att kallelse/inbjudan till möte skall 

ske via SMS. Förslag till verksamhet till nästa möte. 

12. Utplantering fågel 

Beslutades att ta fram ett förslag till policy för utplantering. 

13. Regionrådet 

Information från regionrådets möte. Jakten på framtiden skall ligga till grund. 

14. Remisshantering 

Då remisstider i regel är tidspressade så gäller för styrelsemedlemmar att: Bekräfta 

mottagandet samt att så snabbt som möjligt komma in med synpunkter. Att tiga är att 

samtycka. 

15. Verksamhetsplan 

Målsättning är att föredra nästa års verksamhetsplan och budget på årsmötet. 

16. Kretsmöte 

Kretsmöte genomförs 28 nov kl 1800-2130. Kallelse kommer. 

17. Webben 

Beslutades att Karlskronas hemsida för kretsen skall tas bort. En del dubbletter och gammalt 

som finns på JFB hemsida skall också rensas. 

18. Svarsrutiner styrelsen 

Se pkt 14 

19. Skrivare m.m. 

Beslutades att styrelsen bekostar skrivare, färgpatroner, papper m.m. till Kent 

20. Övriga frågor 

Kartonger för inskick till SVA finns på kontoret i Kristianstad. 

21. Nästa möte/fikaansvarig 

5 nov kl 1830. KG fikaansvarig 

22. Mötet avslutades 



    

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justerare 

Linda Mattisson-Olsson Kent Löving  Veronika Kruuse 

 

 

   

 

 

    

  

 

 

   

 

 


