
 
 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelse möte Hallands jägareförbund den 28 november 

2022 

 

Plats; Munkagårdsskolan, Tvååker 

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

Johansson, Johanna Skeppstedt, Gudrun Anstrén, Lolle Gustafsson,  Carina Johansson, 

Christer Johansson, Christer Harplinger  

K-G (Valberedningen)  

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  

Klövvilts konferenser är genomförda och har generellt varit bra uppslutning på samtliga, 

Dock lite sämre i norra delen av vårt län.  

Vi måste få upp inrapporteringen av viltdata, övrigt vilt. Här måste vi komma på hur vi 

ska nå ut på ett bra sätt. Det gavs förslag till en ev ”lathund” i tryck. Håkan J ska ta fram 

ett förslag.  

 

Jakt och Skytte 

Inget att rapportera  

 

NVR/Rovdjur  

Det kommer spontana obsv från södra delarna av länet. Inga nya angrepp sedan mitten av 

oktober.  

50% av samordningsansvariga i länet har gått utb: Eftersöksutbildning trafikeftersök och 

20% av kontaktpersonerna och eftersöksjägarna. Många bokningar har gjorts till 



 
 

kursstarterna efter nyår.  

 

 

 

 

Kommunikation / Opinion 

Inget att rapportera 

 

Medlem/ Marknad/ Webb  

Jonas har genomgått utb webb.  

JAQT var på hylte jakt o lantmän, Detta ska vi göra om men kanske i samband med den 

mässa som Hylte har återkommande varje år.  

 

Ungdom 

Genomförd ungdomsjakt i Övraby med mycket god uppslutning. Bra stämning!  

Nästa ungdomsjakt kommer att genomföras 11/12 även denna i Övraby. 8/1 kommer det 

genomföras på Lilla Böslid.  

 

Carina har deltagit på ungdomskonferensen på Östermalma 

Det togs upp att man vill genomföra ett läger, mer information om hur detta ska gå till 

återkommer Carina med framöver.  

 

Något som togs upp under denna punkt var att Kungsbacka har sökt stöd i frågan kring 

arrende för ungdomsmarker. Vi kommer att titta på hur detta upplägg ska göras så det blir 

rätt. Ett förslag var att man tar höjd för denna typ av kostnader i budget. Dock får man 

sätta kriterier så det kommer till rätt ändamål.  

 

Hund 

Det har gjorts ett utskick till instruktörerna med frågan om vilka kurser som beräknas 

genomföras till kommande år. Christer J har kontakten med instruktörerna. 

 

 

8. Ekonomi 

Håkan gick igenom räkneskaperna samt förslag på kommande budget  

 

9. Magnus informerade från ordförandekonferensen. För tillfället så känns nu klimatet 

mycket bättre och vi hoppas att det består.  

 

 

10. Fredrik Jonsson har avsagt sig uppdragen i jägarexamengruppen. Vi ehöver tillsätta denna 

post så snart det går och förslag till namn efterfrågas.  

 



 
 

11. Datum för kommande årsstämma sattes till 27 Mars, Lokal är ännu inte bestämt men 

förslagsvis Katrineberg om inget annat dyker upp.   

 

 

 

 

 

 

12. Unnaryds jaktskytteförening har hört av sig då de missat att betala medlemsavgiften. Följd 

av detta är att de måste söka medlemskap igen, Styrelsen biföll givetvis detta och 

välkomnar Unnaryd in i gemenskapen igen.  

 

13. Nästa möte 16 Januari, Björkäng kl 18.30 

 

 

14. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare  Justeras   

 

Niklas Fagerström  Magnus Stolpe  


