
 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Jägareförbundet Halland 2018-05-08 på Björkäng 

Vägkrog 

  

Närvarande: 

Fredrik Jonsson, Mathilda Clausén Wingårdh, Magnus Axelsson, Magnus Stolpe, Niklas 

Ljungberg, Håkan Johansson, Lolle Gustavsson, Niklas Fagerström, Magnus Sivander och 

Carina Johansson 

 

Anmält förhinder: Patrik Lihnell och Emelie Nilsson 

 

 

1. Fredrik Jonsson valdes till ordförande och förklarade mötet öppnat. 

2. Carina Johansson valdes att skriva protokoll. 

3. Till protokolljusterare valdes ordförande att jämte sekreterare justera 

protokollet som sänds ut efter mötets slut för åsikter. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Fredrik Jonsson gav en kort information om mötet i Kroksered med LRF där 

det framförallt handlade om vildsvinsfrågorna och mötet i Köinge i LRF:s 

regi med Jonas Malmsten som föredragshållare. Handslaget – samarbete 

mellan LRF, Skogsindustrin och Sågverksindustrin. Avsiktsförklaring 

kommer snart att vara tillgänglig. Tips på hur man lyckats med att samarbeta: 

Skogsstyrelsens hemsida, sök på ”Mer tall” för inspiration.  

6. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

7. Uppdatering av de olika arbetsgrupperna tillhörighet mm. 

- Kommunikationsansvarig  och opinion Magnus Stolpe 

- Medlemsansvarig   Fredrik Jonsson 

- Hund    Niklas Fagerström 

- NVR    Niklas Ljungberg 

- Ungdomsansvarig   Emelie Johansson 

- JAQT   Niklas Fagerström 

- Skytte   Carina Johansson 

- Vilt och fauna   Lolle Gustavsson  



 

 

 

8. Lolle uppdaterade inköp av jaktrigg. Alla delar till riggen har kommit och 

arbete med inredning kvarstår. Inköp av verktyg är kvar och styrelsen 

kommer färdigställa riggen. 

9. Fredrik presenterar Åkulla Outdoor den 30/9. Varbergs kommun med flera 

föreningar kommer vara delaktiga med att bussa ut allmänheten. Vi har 

möjlighet att deltaga med en aktivitet. Förslag att ha någon form av viltkött. 

Beslut togs om att delta och Fredrik anmäler vårt intresse till Åkulla.  

10. Kort information om sälseminarium på Öster Malma. 

11. Information ifrån valberedningen. KG Nilsson har sänt följande tanke till 

styrelsen, att en kommunikationsgrupp inom varje kommun som ska lägga 

fram namn till valberedningen i god tid. Styrelsen diskuterade detta förslag 

och om att bjuda in valberedningen till en träff, förtäring och/eller skjutning 

på riggen. Niklas Fagerström undersöker om ledig skjutbana och Fredrik 

återkommer med förslag om datum.  

12. Diskussion om inköp av släpkärra och var tält samt rigg ska förvaras. Beslut 

att Fredrik tar ansvar för tältet. Det finns två förslag gällande inköp. Fredrik 

ansvarar för detta.  

13. Övriga frågor 

a/ Niklas Ljungberg tar fram en provkollektion av jacka, skjorta och väst till 

styrelseledamöter för utprovning av storlekar. 

b/ Diskussion om politikerträff med 3-4 frågor om viltförvaltning. Styrelsen 

får i uppgift att fundera på detta till nästa styrelsemöte.  

c/ VFD - Ett möte kvar med nuvarande delegation. Lolle informerade. 

d/ Datum för Länsmästerskap Jaktskytte fastställt till den 3 juni i Skärshult.  

SM går i Åmål 11-12 augusti.  



 

e/ Fråga om svinpesten och hur information kommer fram till jägare som 

korsar sundet och då riskerar att föra smitta vidare. Fredrik redogjorde för 

vad Svensk Jakt gjort reportage gällande riskerna.   

f/ NVR – Niklas Ljungberg föredrog om att Per Bula Kristoffersson hade en 

föreläsning på Munkagårdsskolan, ca 30 besökare. 

14. Datum för nästa styrelsemöte 2018-06-11 Oskarströms skjutbana kl 18.30. 

Valberedningen bjuds in till detta styrelsemöte. 

15. Fredrik Jonsson tackade för visat intresse och avslutade möte. 

 

Björkäng Vägkrog, Vessigebro 2018-05-08 

 

 

Vid protokollet    Justerare 


