
 
 

 

Protokoll fört vid styrelse möte Hallands jägareförbund den 25 april 2022 

 

Plats; Björkäng 

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

Andersson, Christer Johansson, Karl Johansson, Carina Johansson, Johanna Skeppstedt, 

Gudrun Anstrén, Karl Johansson, Christer Harplinger 

 

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  

Håkan redogjorde efter att han medverkat vid invigningen av Kamsjö skjutbana. Han har 

även medverkat vid mötet ang Regionalt skogsprogrammet som ska vara klart 17 Maj.  

 

Jakt och Skytte 

Karl meddelade att de utskick som gjorts till kretsarna ang aktiveteter har intresset varit 

mycket svalt och det är svårt att få engagemang.  

 

NVR/Rovdjur  

Inget att rapportera 

 

Kommunikation / Opinion 

Magnus delgav rapport från kommunikatörs nätverket. Heta frågor just nu är fjälljakts 

frågan samt vargfrågan. Vi  är även bakom ifrågasättandet ang vårbocks jakten och har 

förtydligat detta från Halland.  

 

Medlem/ Marknad/ Webb  

Förutom Niklas F och Magnus Stolpe ska även Jonas Andersson bidra och vara behjälplig 

under denna arbetsgrupp.  

 

Ungdom  

Jonas efterfrågar lite hjälp inför skogskollot som ska vara på Plönningeskolan 16 Juni.  

Det efterfrågas även utbildning och ev sponsring av dessa. Mötet fastslog att frågan ska 

första hand  behandlas av den krets man tillhör.  



 
 

 

 

Hund 

Det var bra uppslutning på hund instruktörs träffen.  

Vi har även valt att Gudrun Antsrén ska ingå i denna grupp framöver.  

 

 

8. Håkan J kommer att närvara på Hylte vår-mässa under Fredagen och Jonas A kommer att 

vara på plats under lördagen.  

 

9. Vi har just nu ingen som kan åka på förtroendemannautbildningen 20-22 Maj 

 

10. Carina J visade intresse för att åka på den JAQT konferens som hålls på Östermalma 17-

18 juni. Även Gudrun och Johanna ska se om det är genomförbart för deras del. 

 

 

11. Fredrik Jonsson informerade kring jägarexamensgruppen 

 

12. Ingen närvarande från Valberedningen.  

 

 

13. Övriga frågor 

 

Magnus S vill se bättre uppslutning ang det välkomstbrev som vi vill ha fram till nya 

styrelsemedlemmar. Här vill Magnus få in hjälp om hur detta ska sättas ihop.  

 

Magnus redogjorde även kring den informationsträff som ska hållas 2 juni. Förvaltning av 

rådjur är förslaget även Thomas Ohlsson kommer att närvara. 

 

Stefan Nilsson kommer att åka till Kustjakts seminarium. 

 

Magnus Stolpe åker tillsammans med Karl Johansson till Riksstämman 4-5 Juli.  

 

Förslag om att bjuda in ordförande från samtliga kretsar till nästa styrelsemöte.  

 

 

14. Nästa möte återkommer Magnus med.  

 

15. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare  Justeras   

 

Niklas Fagerström  Magnus Stolpe  


