
 

Svenska Jägareförbundet Halland 

Protokoll styrelsemöte i Jägareförbundet Halland 2018-11-05 på 
Björkäng. 
Närvarande: Fredrik Jonsson, Magnus Stolpe, Niklas Ljungberg, Lolle 

Gustavsson, Magnus Axelsson, Mathilda Clausen Wingårdh, Niklas Fagerström, 
Carina Johansson samt Thomas Ohlsson (Region Syd) 
 
1. Fredrik Jonsson förklarade mötet öppnat. 

2. Fredrik Jonsson valdes till ordförande. 

3. Magnus Stolpe valdes till sekreterare. 

4. Till protokolljusterare valdes ordförande att jämte sekreterare justera protokollet. 

5. Föregående protokoll godkänndes samt kvällens dagordning godkänndes. 

6. Thomas Ohlsson informerade om viltdata. Totalt sett ganska dålig inrapportering från 

Halland, men framförallt i hela landet. Thomas kommer att informera mer om viltdata på 

nästa klövviltskonferens. Avskjutningsblankett (skrivbar pdf) kommer att läggas upp på vår 

hemsida.  

7. Magnus Axelsson valdes till länsadministratör som viltdata ansvarig. 

8. Jakten på Framtiden. Sammanställningen om vad kretsar och länsföreningar tillsammans 

kommit fram till, med målbild 2024 är nu klar. Denna sammanställning kommer att 

presenteras på årsstämman i Mars 2019. Det föreslogs (bestämdes?) också att vi skall ha 

”Jakten på Framtiden” som tema för årsstämman.                                                                                                           

9. Fredrik informerade om ordförandekonf. på ÖM. Material (minnesanteckningar) från detta 

redan utskickat. Frågan om material/utbildning för nya styrelsemedlemmar är på gång. 

Detta material skall även kunna användas på kretsnivå.  

10. NVR. Har varit möte med alla samordnare i länet gällande förslag på nya regler för hund. 

Niklas L återkommer om detta.   

11. Julbord. 5/12-18 kl. 18.30 sattes som förslag. Niklas L har prel.bokat Karlsbergs Gård i 

Tvååker.  

12. Hemsidan. Kanske inte så dålig ändå. Upp till oss själva att lägga ut artiklar, aktiviteter etc. 

Henrik S är relativt snabb att lägga ut det bara han får info. Skall samma info ut på FB så 

skicka även till Niklas F.  

13. Välkomstbrevet till nya medlemmar, (som det har pratats om tidigare) skall nu tas fram. 

Fredrik J har börjat skissa på ett förslag. Övriga får tycka till och lägga till. Medlemsservice 

kommer att få i uppdrag att distribuera.  

14. Årsstämman bestämdes till den 25/3-2019. Plats: Munkagårdsskolan, Tvååker. Förslag kom 

fram om att be skolan/elever prata om sin skola/utbildning. Läge att värva nya/unga 

medlemmar vid detta tillfälle.  

15. Inget på övriga frågor. 

16. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet    Justerare 

 



 

Magnus Stolpe    Fredrik Jonsson 


