
Protokoll fört vid styrelsemöte i Jägareförbundet Halland 2018-01-22 på 
Björkäng Vägkrog, Varberg

Närvarande:
Niklas Ljungberg, Niklas Fagerström, Lolle Gustavsson, Magnus Sivander, 
Håkan Johansson, Mats Österborg, Camilla Benje, Magnus Stolpe och Carina 
Johansson
Anmält förhinder: Emelie Johansson, Gabriel Nilsson och Robin Leandersson 

1. Camilla Benje valdes till ordförande och förklarade mötet öppnat.

2. Carina Johansson valdes att skriva protokoll.

3. Till protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet 

valdes Niklas Ljungberg.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

6. Arbetsgrupper 

Ungdomsgruppen - lägret kommer att planeras till samma helg 

som Jakthundens dag, 21-22 april. Mycket bra uppslutning vid 

planeringen med nya krafter i gruppen. Till Kretskampen 2018 

för ungdomar är Patrik Wilhelmsson inbjuden som stöd vid 

arrangemanget. 

JAQT – Camilla Benje rapporterade om träffen på Stjärnåsen och 

hon påminde om kommande JAQT-träff den 21 februari på 

Stjärnåsen. Föreläsning om bågjakt är nästa arrangemang, 

inbjudan har gått ut och vi kommer att hjälpas åt att sprida.

Vilt och fauna – Gruppen planerar att göra besök hos samtliga 

kretsar under våren.

Håkan och Lolle redogjorde för kommande kurs i 

klövviltsförvaltning som startar torsdag den 25 januari med tio 

personer, utvärdering kommer.



7. VFD – Vilt och Fauna-gruppen med ordförande sammankallar 

till möte med VFD-delegat. 

8. Årsstämma – allt är klart inför stämman. 

9. Pins och förtjänsttecken – Camilla fick i uppdrag att ta reda på 

hur loggan kan se ut på ett förtjänsttecken. 

10. Utbildning medlemssystem – Camilla kontaktar Annelie 

Stjernberg gällande medlemssystemet och vi behöver utse en ny 

ersättare för Gabriel och då inför vi nya instruktioner för 

medlemssystemet. 

11. Förtjänsttecken nomineringar 

Vi beslutar att ge Patrik Wilhelmsson Hylte/Unnaryd – Guld

Frank Johansson Kungsbackakretsen – Guld

12. Svenska Jägareförbundet nominering valberedning – 

Jägareförbundet Halland ställer sig bakom omval. 

13. Info från skyttegruppen – Camilla redogjorde för regler och 

mötet förde diskussion kring provledare och dispens. 

14. JAQT – nästa träff är inplanerad den 15 februari, en föreläsning 

om bågskytte på Katrinebergs folkhögskola. Därefter den 21 

februari på Stjärnåsen för övningsskytte.

15. Älgförvaltningsområdet – styrelsen beslutar att göra omval på 

samtliga förutom nyval Kennet Karlsson Gällared/Okome som 

ersätter Inge Tovek och Magnus Hallberg Hylte/Unnaryd ersätter 

Patrik Wilhelmsson Hylte/Unnaryd.  

16. Övrigt

a/ Svensk Jakt nyheter – Camilla informerar om hur vi kan sprida 

information via tidningen Svensk jakt och uppmanar alla att 

använda sig av följande länk: 

http://svenskjakt.se/redaktions-information/editionsannonser

b/ Beslut fattades om att köpa in en projektor, Lolle ansvarig.



17. Datum för nästa möte är 2018-02-12 på Björkäng Vägkrog kl 

18.30.

18. Camilla Benje tackade för visat intresse och avslutade möte.

Motell Björkäng 2018-01-22

Vid protokollet Justerare


