
 

 

 

Svenska Jägareförbundet Halland 

*Reviderat 20220907 

 
Björkängs vägkrog 20220905  
Kl 19:00 
 
Deltagare: Magnus Stolpe, Lolle Gustavsson, Christer Harplinger, Gudrun 
Anstrén, Jonas Andersson. 
 

  Mötet öppnas 

Magnus förklarar mötet öppet 
  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 
  Val av mötesordförande 

Magnus Stolpe valdes till ordförande för mötet. 
  Val av mötessekreterare 

Jonas Andersson valdes till sekreterare för mötet 
  Att justera protokoll utses ordförande jämte sekreterar 
  Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Datum för detta möte fel, korrigerat och godkänt. 
  Information från arbetsgrupper  

Vilt & Fauna 

Lolle informerar om hur upplägget ska vara för 

klövviltskonf. Datum kommer men just nu väntar vi på 

inläst material. Samt visar filmen från förra mötet när vi 

använde skjutriggen.  

Jaktskytte / Utbildning 

Inget att tillägga. 

NVR / Rovdjur 

Inget att tillägga. 

Kommunikation & Opinion 

Magnus berättar att han haft några möten med den nya 

kommunikatören. Region syd kommer köra en JAQT dag 

på Hylte jakt och lantmän och några från länsföreningen 

ska vara på plats 25/10. 

Medlem/marknad/webb 

Magnus frågar om alla får månadsbrevet och 

medlemsantal. De får vi allihopa som närvarar vid mötet. 

Ungdom 

Datumen för jakter på Slottsmöllan 20/11 11/12 

och *Lilla Böslid 8/1. Jonas lägger ut på hemsidan inom 

kort. Inbjudan kommer med några veckors marginal innan. 

Datum för jakt på Munkagård är inte satt än men kommer 

ske i februari.  
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Hund 

 

Gudrun berättar att Christer och hon har haft möte med 

hundansvariga i kretsarna. Se bifogad fil. 

  Ekonomi  

Inget att tillägga.  
    Beslut om Karls förslag till bidrag skytte. (Förslaget 

utskickat på mail sedan tidigare) 

Vi beslutar att bidraget ska vara 1000 kr. Se tidigare 

mejlutskick.   
 Viltdata, inrapportering 

Magnus berättar att vi ligger på ungefär samma procent 

som i fjol redan nu men det saknas några till. Tomas 

skickar en lista på vilka jaktlag som inte skickat in på 

kretsnivå. Magnus kommer sedan att sätta ihop en lista till 

oss i styrelsen att ringa runt till dessa jaktlag. Detta stängs 

30/9.  

Information från Regionen 

Processen är i gång med en ny konsulent. Den nya konsulenten      

kommer att vara enbart för Halland denna gång. Vi kommer att få 

träffa de som är kandidater den 14/9. Magnus och Lolle åker.  

Information från valberedning 

Ingen representant på plats idag. Ingen skrivelse inkommen, 

 

Övriga Frågor 

Jonas efterfrågar kurs i hur websidan ska hanteras. Magnus 

försöker se om det finns någon kurs. Efter detta ska Jonas och 

Magnus ”städa” på hemsidan.  

 

Magnus frågar vilka som ska vara med från länsföreningen som 

kommer att deltaga. Magnus skickar ut en samanställning och 

förväntar sig svar från alla varken deltagande eller ej.  

 

Magnus frågar Lolle när skjutsimulatorn kommer. Lolle svarar 

med att Gaim har mjukvaruproblem men så fort som det är klart, vi 

har blivit lovade att få den första.  

 

Lolle har fått samtal om det finns någon permoälg eller liknande. 

Närvarande vid mötet svarar att vi inte vet av någon.  
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                 Nästa möte 

Datum: 20221003  

Kl 18:30 

Plats: Björkängs vägkrog 

Länsstyrelsen är inbjuden. 

            

 Mötet avslutas  

Magnus förklarar mötet avslutat  
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