
 
 

 

Protokoll fört vid styrelse möte Hallands jägareförbund den 17 Januari 2022 

 

Plats; Björkäng 

Närvarande: Magnus Stolpe, Lolle Gustavsson, Niklas Fagerström, Håkan Johansson, Jonas 

Andersson, Magnus Sivander 

 

På Teams:  Christer Harplinge, Christer Johansson, Louise Gårdefalk, Thomas Ohlsson 

1. Magnus Stolpe öppnande mötet.  

 

2. Föregående protokoll godkändes 

 

3. Magnus Stolpe valdes som ordf för mötet  

 

4. Niklas Fagerström valdes som mötessekr 

 

5. Protokolljusterare sekr jämte ordförande  

 

6. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 

7. Vilt o Fauna  

Planering inför vårens aktiviteter har påbörjats.  

 

Jakt och Skytte 

2 st viltundersökskurser + 2 till 3 till kommande år.  

Säljaktsutbildningar med Stefan planeras. 

8-9 April ska det hållas jaktledarkurser i Halmstad. 

Kungsbacka efterfrågar minst 1st jaktledarkurs. 

 

NVR/Rovdjur  

Inget att rapportera 

 

Medlem/ Marknad/ Webb  

Inget att rapportera 

 

Ungdom  

Jonas ska ha möte med unga jägare, De har fastställt en dagordning samt planerat möte 

minst 1ggr/kvartal.  

Ungdomsjakt på Munkagård ska genomföras 13 feb.  

 

Hund 

Jobbar på verksamhetsberättelsen 

 

 



 
 

 

 

8. Håkan vill att verksamhetsberättelserna ska vara klara innan nästa styrelsemöte. Detta för 

att hinna med innan årsmötet om prel ska genomföras 28 Mars.  

Vi inväntar svar om årsmötet ska genomföras digitalt. Under sittande möte så är maxtak 

20 personer enl rådande restrektioner 

 

9. Bästa är såklart fysiska möten, men under rådande resektioner så är maxtaket på möten 20 

personer. Vi har fastslagit att om kretsarna behöver ekonomiskt stöd för större lokaler som 

kan medföra högre lokalhyra så kan länsföreningen hjälpa till med detta rent finansiellt.   

 

10. Håkan meddelar att bokslutet snart är klart. Vi beviljar Niklas Ljungberg att flytta 

fondpengarna rörande Br. Anderssons fond till ett nystartat konto.  

 

11. Styrelsen fastslog att budget ska ha samma namn för att kunna härledas till de olika 

arbetsgrupperna. Viss förändring behöver göras  

 

12. Övriga frågor 

 

Magnus Stolpe informerade lite på vad som händer på central nivå 

Avtalet med Agusa är avslutat med Jägarförbundet. Vad som händer framöver med Agusa 

är osäkert.  

 

Christer H Informerade lite kring problematiken ang byggmiljön kring skjutbanorna. 

Information kring hur skjutbanorna ska hantera denna fråga är svår att finna. Ofta ganska 

krånglig byråkrati, Christer efterfrågar en information för att underlätta för våra 

skjutbanor i framtiden. Styrelsen hänvisar till Fredrik Jönsson i frågan.  

 

Kommande uppstart på ”Fältvårdsprojektet” har Jägarförbundet tillfrågat Anton på 

Scandinavian Highflyers (Hjuleberg) att kunna bli demogård för detta. Anton har besvarat 

frågan possitivt och vi tackar Scandinavian Highfyers för detta. Louise Gårdefalk ska 

koppla ihop Jägarförbundet Halland med ansvariga för fältvårdsprojektet för att komma 

vidare med Anton.  

 

13. Nästa möte 22 februari 2022, Björkäng kl  18,30 

 

14. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare  Justeras   

 

Niklas Fagerström  Magnus Stolpe  


