
 
 

 

Protokoll fört vid styrelse möte Hallands jägareförbund den 21 Februari 2022 

 

Plats; Björkäng 

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

Christer Johansson, Karl Johansson, Louise Gårdefalk, 

 

På Teams: Lolle Gustavsson,  Christer Harplinge, Karl-Johan Brindbergs 

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  

Verksamhetswberättelsen är klar inför årsstämman.   

 

Jakt och Skytte 

Informerade kring regionsträffen som hölls digitalt.  

Arbete påbörjats för ett JAQT möte.  

. 

NVR/Rovdjur  

Inget att rapportera 

 

Medlem/ Marknad/ Webb  

Medlemsantalet är stadigt med något plus i medlemmar.  

 

Ungdom  

Rapporterade ang de ungdomsjakter som har varit. Många anmälde sig men väldigt få dök 

upp.  

 

Hund 

Inbjudan till hudträff bland kretsarna, Louise G kommer att närvara vid denna träff. 

Datum kommer.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

8. Förslag till mötessekreterare inför årsstämman, Förslaget var att tillfråga Per Ledel som 

var sekreterare föregående år. Mötet antog förslaget och Magnus Stolpe kommer att 

tillfråga honom.  

 

Verksamhetsberättelserna är i stort klara, Även budgetarbetet börjar bli klart.  

 

9. Håkan J redogjorde för nuvarande ekonomi 

Det togs även upp förslag om att höja kretsbidragen till kretsarna. Hur detta ska se ut 

kommer att presenteras vidare på årsstämman.  

 

Jägarförbundet Halland är numera registrerade som arbetsgivare vilket gör det lättare i 

framtiden vid tex arvode med mera.  

 

10. Karl-Johan B Informerade kring hur fältviltsrådet kommer att fungera inom region syd.  

han informerade även om att de vill komma i kontakt med fler gårdar som kan vara så 

kallade demogårdar.  

 

11. KG informerade från valberedningens möte, De överlämnade även förslag på namn till 

årsstämman.  

 

12. Övriga frågor 

 

Magnus Stolpe informerade att lokal är bokad på Katrinebergs folkhögskola för 

årsstämman. (28/3) 

 

ytterligare en skjutbana vill knyta sig till Jägarförbundet och denna gång är det frillesås 

sportskytteförening.  

 

Magnus Stolpe presenterade resultat på den undersökning som gått ut nationellt till 

medlemmars ang uppfattningen kring kretsar och jägarförbundet. Denna har skickats till 

alla i styrelsen.  

 

Stefan Nilsson som idag sitter i VFD har valt att avsluta och lämna över sin stol och 

kommer inte ställa upp för omval. Styrelsen kommer därför börja sondera efter förslag till 

efterträdare.  

 

Louise G informerar kring instruktörslyftet den 21 Maj för hund och skytteinstruktörer. 

Inbjudan till instruktörerna kommer att gå ut v.8 

 

När det gäller det maxbelopp som tidigare varit till aktivitetsbidrag till kretsarna bör 

ändras och styrelsen var enig i frågan. Detta bör ses över snarast och förslag finns 

framtaget till styrelsen.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

13. Nästa möte 7 mars 2022, via Teams 18,30 

 

14. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare  Justeras   

 

Niklas Fagerström  Magnus Stolpe  


