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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå  
Dag och tid: Torsdagen den 13 mars 2014, kl. 12:00 – 14:30 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Tore Hjort, v ordförande 

Owe Pekkari 

Lars-Erik Andersson 

Lennart Ölvebo 

Torsten Johansson 

 

 Adjungerade 

 Björn Sundgren 

 

Förhinder  
Mikael Samuelsson 

Åsa Karlsson 

Harald Holmqvist 

Kristina Gustavsson 

 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll behandlades. Konstaterades att kvarstående punkter 

behandlas under kommande punkter på dagordningen. Styrelsen beslutade att  

 lägga protokollet till handlingarna 

 

ORDFÖRANDEN INFORMERAR 

 Då Mikael S var frånvarande kunde Björn S meddela att fortsatta MBL-

förhandlingar rörande personalsituationen har gjort att Hans Geibrink kommer att 

arbeta i huvudsak med jaktlagsutredningen samt fjäll och kustfrågor. Mikael 

Karlsson kvarstår som länsansvarig i Västerbotten och Niklas L i Norrbotten blir 

inte nationellt ansvarig för kustfrågorna 

 Ett klargörande gjordes rörande de olika utredningarna som pågår rörande 

vapenlagstiftningen och jaktlagsutredningens olika delar.  

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Från förbundshåll har mycket fokuserat på vargfrågan och vapenutredningen. Nästa 

förbundsstyrelsemöte 26 mars. Styrelsen beslutade att lägga informationen till 

handlingarna.  
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INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 I första hand hanteras frågorna rörande den turbulens som finns runt varg och 

domstolshanteringarna. Styrelsen beslutade att lägga informationen till 

handlingarna.  

  

INFORMATION KUSTRÅD 

 Harald har per telefon meddelat att kustrådet har avhållit ett AU där han medverkat. 

Frågorna rörande sälförvaltning hanteras nu på departementsnivå. 

 Möte med kustrådet sker 22-23 maj i Västernorrland.  Deltagare i mån av tid de 

som är engagerade sedan tidigare. Styrelsen beslutade att lägga informationen till 

handlingarna 

  

INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR 

 Fjällrådet är fortsatt vilande under tiden jaktlagsutredningen inte hanterar denna 

fråga.  

 På länsnivå är det planerade rödrävsprojektet på gång inom Arjeplog. Niklas L 

hanterar detta för Jägareförbundet. Det vid förra mötet annonserade mötet med 

Länsstyrelsen har genomförts där man ser öppningar för att öka rödrävsjakten i hela 

fjällområdet. De kritiserade avlysningarna i Gällivare har uppmärksammats och 

Länsstyrelsen har lovat uppföljning på detta beslut. Styrelsen beslutar att ge 

personalen i uppdrag att trycka på vad gäller utvärderingen av avlysningen i 

Gällivare samt i övrigt lägga informationen till handlingarna 

  

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN 

 Björn S redogjorde för ett förslag på jakttider för älgjakten i länet 2014 som en 

arbetsgrupp inom viltförvaltningsdelegationen har arbetat fram. Styrelsen reagerade 

starkt på att förslaget inte har tagit hänsyn till de synpunkter som framkommit från 

Jägareförbundet vid länsträffar, remisser till jaktvårdskretsarna samt mötet i 

Jokkmokk med älgförvaltningsgrupperna. Detta förlag har enligt uppgift tagits fram 

med jägarrepresentantens medverkan men saknar förankring i jägarleden.     

Styrelsen beslutade att tillskriva Robert Henriksson som jägarrepresentant i VFD 

samt övriga VFD och meddela att Jägareförbundet inte står bakom förslaget och 

inte ser att detta på något sätt är förankrat bland länets jägare. 

 

   

ÅRSSTÄMMAN  

a) Motioner – två motioner har inkommit från kretsarna. En rörande säl och en 

rörande regler för genomförande av jägarexamen. Motionerna diskuterades inom 

styrelsen 

b) Valberedningen – frågan om valberedningens arbete togs upp då tre personer i 

styrelsen har avsagt sig omval. Det finns tre namnförslag som ersättare som av 

styrelsen ansågs vara bra ersättare till de som lämnar 

  

 Styrelsen beslutade att 

a) Tillstyrka bägge motionerna med en tydligare skrivning i beslutsfrågan rörande 

sälmotionen 
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b) Lägga informationen från valberedningen till handlingarna 

   

MEDLEM 

a) Förslag öppenhet – förslaget från den nationella gruppen har varit utsänt inför 

mötet. Styrelsen ansåg det utsända materialet vara bra. 

b)  Ungdomsenkät – har varit ute hos kretsar och till styrelsen under en tid. Vissa 

kretar har skickat in denna för egen del, andra har inte gjort det. 

  Styrelsen beslutade att 

a) Ställa sig bakom förslagen i det utsända förslaget om öppenhet.  

b) Roger L påminner kretsarna om att skicka in ungdomsenkäten samt även skicka 

den till Roger L för en sammanställning på länsnivå 

 

EKONOMI 

a) Björn redogjorde för dagsläget i ekonomin. Ingen större förändring har skett 

sedan senaste mötet 

b) Bordlagt ärende kretsansökan Pajala. Owe P redogjorde för diskussioner som 

varit på Pajalas extra årsmöte rörande detta. En ny ansökan är insänd som ligger 

mer i linje med de regler som finns rörande extra kretsbidrag, då kretsen söker 

10.000:- och satsar lika mycket ur egen kassa. Styrelsen beslutade att 

Bevilja Jägareförbundet Pajala det sökta bidraget på 10.000:- samt i övrigt lägga 

informationen till handlingarna 

 

RAPPORT STUDIEFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE 

 Tore H redogör för Studiefrämjandets nya organisation i länet där de fem 

lokalavdelningarna slås samman till en regionavdelning för länet med enstyrelse 

och hur tankarna går runt ett förbättrat samarbete inom utbildningssidan.  

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

     

NOLIA 

Björn S redogör för de möten som varit på regional- och länsnivå med planerandet 

av Noliamässan. Ett bra koncept är framtaget nationellt som bör kunna anpassas på 

ett bra sätt till Nolia. Det viktiga är att fler kretsar anmäler in personer som kan stå i 

montern! Bra priser har förhandlats fram till tävlingar under mässdagarna. En 6-

bäddars stuga är bokad på Pite Havsbad för de som jobbar i montern och har långa 

resor. Styrelsen beslutar att en påminnelse ska tillställas kretsarna vad gäller 

bemanning samt i övrigt lägga informationen till handlingarna 

   

  

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsen beslutar att kommande möten med styrelsen blir 4 april med start 16:00  

   

AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan/ Björn Sundgren  


