Jägareförbundet Blekinge
Protokoll för styrelsen i Jägareförbundet Blekinge
Dag 2017-03-22 Nr 10
Plats Jägarstallet Sjöarp
Närvarande Peter Nilsson,Magnus Carlsson,John Nilsson,Roger Karlsson Rosenquist,CarlDouglas Lundgren,Torsten Jönsson,Kent Löving.
§1 Mötets öpnnande
Ordförande Peter Nilsson öppnade mötet
§2 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Torsten Jönsson
§3 Faställande av dagordningen
Mötet kunde godkänna dagordningen
§4 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll kunde ej göras,då detta ej var justerat.
Till justerare för protokoll 2017-02-21 nr 9 valdes Eva Lilja på mötet.
Roger Karlsson Rosenquist tillika sekreterare har efter genomgång av länsföreningens
stadgar kunnat konstatera att Eva Lilja ej är valbar till justerare för styrelsens protokoll.
Enligt §13 Styrelse Mom 4 sista raden står det, Styrelsens protokoll justeras av tjänsteförrätande
ordförande och en ledamot.Eva Lilja är ej ledamot av styrelsen utan endast adjungerad.
Styrelsen beslöt att utse ny justerare för detta protokoll.Så till att justera protokoll 2017-02-21
valdes Magnus Carlsson.
§5 Stämman
Styrelsen gick igenom praktiska arrangemang till stämman.Kent Löving fick i uppdrag att ordna
med blommor till avgångar,föreläsare,mm.Som föreläsare kommer Jesper Einarsson att prata
kronvilt.Från förbundet centralt kommer Magnus Rydholm som föreläsare.
§6 Motion
Linda Mattisson-Olsson hade iordningställt en motion ang säkerställande av kvalitet vid
jägarexamensprov. Denna gicks igenom och styrelsen godkände att till stämman framföra
denna motion.
§7 Utmärkelser
Förslag till utmärkelser-förtjänstecken togs upp. Roger Karlsson-Rosenquist kom med förslag
och skulle kontrollera samt återkomma i detta.
§8 Teambuildning Styrelsen
Roger Karlsson-Rosenquist lade fram förslag på att styrelsen skulle till en skjutbana för att avlägga
vildsvinspasset.Styrelsen tyckte iden var god. Roger tog på sig att ordna detta i samförstånd med
Linda Mattisson-Olsson.
§9 Anmälan Föreningskunskap
En kurs i föreningskunskap den 22-23 April i Habo ett arrangemang mella Jägareförbundet och

Studiefrämjandet ,för ledamöter/suppleanter i länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar.
Styrelsen var mycket intresserad av denna kurs men datumet krockade med Naturbrukskolans
sk kosläpp där många i styrelsen är engagerade.Styrelsen ville få en liknande kurs här i Blekinge.
Roger Karlsson-Rosenquist fick i uppdrag att undersöka detta.
§10 Arbetsgrupper
Info/Opion Peter Nilsson informerade om projekt Mera Tall ett samverkanprojekt mellan
jägare och skogsägare som ska göras i våra älgförvaltningsområden till hösten.
Redogjorde också om viltförvaltningsdelegationens senaste möte.
Nytt projekt i höst Jakten på framtiden 2024 för länsföreningen kommer två Workshops en i septokt samt nov-jan arbetstid 3,5 timme per gång.
Kosläppet Naturbruksskolan 21-22 April Peter Nilsson har bokat skyttesimulatorn och
utslällningsmatriel samt priser.Att ansvara för Kosläppet utsågs Peter Nilsson, Carl-Douglas
Lundgren,samt Torsten Jönsson.
Kent Löving tog upp frågan ang kretsarnas hemsidor.Förslaget är att kretsarnas hemsidor läggs över
på länets hemsida och alla hemsidor finns på ett ställe.Kent har skickat förfrågan till kretsarna och
fått ok från tre kretsar men resterande två har ej svarat.Kent fick styrelsen godkännande att gå
vidare med att ta fram ett förslag som kan presenteras på kretsträffen.
Kent jobbar med att även i år få till en träff med våra riksdagspolitiker för att ta upp och informera
om vad vi jobbar med.
Ungdom John Nilsson kommer att bland alla nya ungdomsmedlemmar för 2016 lotta ut 2 st som
blir bjudna på skjutbiograf.
§11 Övriga ärenden
Inga örvriga ärenden fanns.
§12 Nästa möte
Nästa möte kommer efter stämman och blir då konstituerande styrelsemöte.
Detta bestämdes till Tisdagen 11 April Jägarstallet Sjöarp
Fikaansvarig Roger Karlsson-Rosenquist.
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