
      

Protokoll styrelsemöte i Jägareförbundet Halland 2018-08-27 i Åkulla. 

Närvarande: Fredrik Jonsson, Magnus Stolpe, Håkan Johansson, Niklas Ljungberg, Lolle 

Gustavsson, Magnus Sivander, Patrik Lignell. 

 

• Fredrik Jonsson valdes till ordförande och förklarade mötet öppnat. 

• Magnus Stolpe valdes att skriva protokoll 

• Till protokolljusterare valdes ordförande att jämte sekreterare justera protokollet. 

• Dagordning godkändes. 

• Genomgång av föregående protokoll. Tidigare mötet var ett skype-möte som stötte på vissa 

tekniska problem. 

• Fredrik informerade om XXL dagen. Jägareförbundet har tillsammans med XXL-kedjan gjort en 

marknadssatsning. Runt om i landet så anordnas XXL-dagen och där får Jägareförbundet tillgång 

till en monter, vi kommer att synas i direktreklam, web-reklam etc. För Hallands del innebär 

detta att vi får möjlighet att visa upp oss i Halmstadsbutiken d. 29/9–18. Fredrik kommer att 

kontakta Niklas Fagerström samt Håkan Möller ang. denna dag. 

• Lolle informerad om att riks jägarna dragit sig ur vårt nystartade samarbete gällande delegater 

till VFD. Vad det beror på vet vi inte riktigt ännu utan kan bara spekulera. Lolle och Håkan skulle 

höra sig för mer om orsaken. Vi kommer ändå att nominera Stefan Nilsson och med Mathilda 

Clausén Wingårdh som ersättare. Riks jägarna kommer förmodligen att tillsätta en kvinna som 

1:a namn. Diskussionen kom återigen igen upp om att vi måste informera våra medlemmar om 

vad VFD egentligen är. Vi vet att det är väldigt många av våra jägare som inte känner till något 

om detta. Det beslutades om mer information genom uppsökande verksamhet till kretsar, ÄSO 

m.m. ang. viltförvaltning.  

• Förvaring av släpkärran (innehållande jaktriggen) är löst. Magnus Sivander kommer med mer 

konkret info senare. Max kaliber som kommer att få användas till riggen är 22. Priset är satt till 

500: - per tillfälle för medlemmar.  1500: - per tillfälle för företag.  2 500: - per tillfälle om 

medföljande ”personal” från oss skall närvara. 



• Fredrik informerade om senaste mötet med de kommunala samordnarna inom NVR. Det hade 

kommit synpunkter på de nya hundkraven. Fredrik kommer att informera styrelsen senare om 

detta mötesprotokoll. 

• Åkulla Outdoors d.30/9–18. Fredrik undersöker med organisatören om var/vad vi får ha vår 

monter. Önskemål från oss finns, som vi beslutade vid en rundvandring på utställningsområdet 

denna kväll. Riggen skall sättas upp, 1–2 försläsningsmöjligheter a´ 20 min kommer att finnas. 

Fågelholkar för de yngsta. Håkan J / Niklas L ordnar fram holkar. Brännjärn finns hos Lolle. 

• Vi kommer att lägga upp info ang. svinpesten på vår hemsida. Magnus S tar fram detta och 

skickar till Henrik Stensson. Förslagsvis plocka infon från SVA. 

• Kungsbacka kretsens förfrågan om ekonomiskt bidrag (ca 2 000: -) för buss, för ungdomarna till 

Stättareds-dagen avslogs först. Men det beviljades ett aktivitetsstöd ungdom istället. Det 

kommer att utgå som ekonomiskt stöd och Kungsbacka kretsen fakturerar Länsföreningen denna 

kostnad. 

• Mötet avslutades. 

Nästa möte blir ett skype-möte 7 oktober kl. 18:30 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

Magnus Stolpe    Fredrik Jonsson 

 

 

 

           

 


