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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Hotell Valhall Kalix  
Dag och tid: fredagen den 5 december, kl. 16:00 –19:00 

 lördagen den 6 december, kl. 08:00 –10:00 

   

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson 

Tore Hjort  

Lars-Erik Andersson 

Harald Holmqvist 

Åsa Karlsson 

Anders Wanhatalo 

Carina Lindmark 

Birgitta Isaksson 

 

Adjungerade 

Niklas Lundberg 

 

Förhinder  
Lennart Ölvebo 

Peter Ledin (adj) 

 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE: Ordförande hälsade närvarande ur styrelsen 

välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

FÖRHINDER: Se ovan. 

 

PROTOKOLLFÖRARE: Styrelsen beslutade att utse Niklas L till protokollförare vid 

dagens sammanträde. 

 

JUSTERINGSMAN: Styrelsen beslutade att utse Birgitta I jämte mötesordförande 

justera styrelseprotokollet. 
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DAGORDNING: Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning . 

 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Protokollet är justerat. Styrelsen beslutade att tills vidare 

lägga protokollet till handlingarna 

 

ORDFÖRANDEN INFORMERAR: All information tas vid kommande 

kretsordförandekonferens. Styrelsen beslutade att godkänna denna arbetsordning.  

 

INFORMATION KUSTRÅD: Jägareförbundet Norrbotten har möjlighet att via en delegat 

delta vid Bottenvikens Vattenråd. Styrelsen beslutade att Harald H representerar 

Jägarintresset i Bottenvikens Vattenråd.  

 

INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR: De övergripande frågor som berör 

fjälljakten ligger just nu i den pågående jaktlagsutredningen. Av den anledningen så är 

fjällrådets arbete för närvarande ajournerat.  Länsvisa frågor drivs fortsatt vidare mot 

länsstyrelsen. Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

 

MEDLEM: Medlemsantalet redovisades. Jägareförbundet Norrbotten har den 5 december, 

2014, 7877 betalande medlemar. Bilaga 1. Styrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

EKONOMI: Niklas L redogjorde kort om ekonomiska läget enligt bilaga 2 och har inget 

anmärkningsvärt att rapportera avseende ekonomin. Styrelsen beslutade att lägga 

informationen till handlingarna 

 

VERKSAMHET 2014 

a. Årsplan, den preliminära verksamhetsplanen redovisades. 

b. Budget, den preliminära planen redovisades och diskuterades. Underskottet 

bekymrar styrelsen. Styrelsen vill att den arbetas igenom ytterligare i syfte att 

minska kostnaderna. Som förslag ges att periodisera (under tre år) den kostnad 

som de gemensamma satsningarna medför. Utöver detta föreslås att 

ordförandekonferensens upplägg ändras till att endast omfatta en s.k. 

endagsövning vilket ger minskade hotellkostnader. Styrelsen beslutar dessutom 

att införa styrelsemöten via Lync vilket innebär mindre kostnader avseende 

resor och logi.  

c. Mötesplan, en mötesplan fastslogs. Bilaga 3. 

d. JAQT, den 16-17 januari, 2015, deltar Carina L vid ett JAQT-möte på Öster 

Malma. 

e. Ungdomskonferens, den 25-26 april, 2015, deltar preliminärt Anders W samt 

Birgitta I vid ett ungdomsmöte på Öster Malma. 

 

Styrelsen beslutade  

- att uppdra Niklas L att fortsätta arbetet med verksamhetsplaneringen.  
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- att uppdra Niklas L att fortsätta arbetet med budgeten i andemening att minska 

underskottet.  

 - att fastslå mötesschema, bilaga 3.  

 - att Carina L deltar vid JAQT-mötet. 

 - att Anders W och Birgitta I deltar, om möjligt, vid kommande ungdomskonferens. 

  

JAKTLAGSUTREDNINGEN: Mikael S informerade kort om utredningen. Delbetänkande 2 

är avklarat och utredningen går nu in i slutbetänkandet. Styrelsen beslutar att lägga 

informationen till handlingarna 

  

VALBEREDNINGEN: Inom förbundsstyrelsen har Maria R och Lars I avsagt sig omval. 

Anders I, Torbjörn L och Peter E står på tur för omval, Detsamma gör Björn S i sin roll som 

representant för arbetstagarna. Styrelsen stöttar Anders I, Torbjörn L och Peter E. 

En arbetsgrupp med bla Mikael S ser just nu över nationella valberedningens arbete. 

Länsföreningens styrelse skall internt utvärdera sitt eget arbete. Björn S utses att leda detta 

arbete inklusive en sammanställning. Detta skall vara klart till månadsskiftet februari-mars och 

samanställningen delges valberedningen i Norrbotten. 

 

INFORMATION VFD  
a. Delning av VFO 4 

Ingen delning av VFO 4 efter beslut i VFD den 3 december, 2014. 

Omröstningen fördelades 4 för och 9 emot en delning. Styrelsen avser att göra 

en analys av VFD:s beslut. 

 

b. Nominering VFD  

Jägareförbundet har möjligheten att nominera delegat till VFD att företräda 

jägarintresset. Styrelsen beslutade att ta in förslag från kretsarna. Björn S 

ansvarar över denna process. 

 

   

ÄLGFÖRVALTNING, UTVÄRDERING/SVAR: Funktionsansvarig för JoV (Björn S) 

samställer och svarar Göran B enkät/utvärdering om den nya älgförvaltningen. 

 

KRETSARNAS ÅRSMÖTEN: Länsföreningen bör delta på kretsårsmötena. Ett schema skall 

upprättas. 

 

STÖD/SAMVERKAN MED HUNDKLUBBAR: Ett policydokument efterfrågas hur 

länsföreningen skall förhålla sig till hundklubbar och eventuellt kommande samarbete. Ett 

förslag på samarbetsavtal bör upprättas med tydlig ”vinna-vinna-förhållande”. Vi skall där 

efter initiera ett möte med länets hundklubbar. Funktion medlem och marknad svarar för att ta 

fram underlag. Styrelsen beslutade att upp Roger L att ta fram underlag samt sedermera kalla 

till ett möte med berörda hundklubbar.  
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JAKTMARKERNA: Niklas L redovisade kort läget avseende länsföreningens jaktmarker. 

Policydokumentet är under översyn. Styrelsen beslutade att lägga informationen åt 

handlingarna.  

 

ÖVRIGA FRÅGOR: Tilldelning av förtjänsttecken styrelsen uppdras att ta fram eventuella 

namn till guldörnen respektive Wallenbergsfonden. Styrelsen beslutade att respektive 

ledamot tar fram eventuella namn till respektive förtjänsttecken/fond.  

 

NÄSTA MÖTE: Nästa möte planeras till den 10 mars, 2015. 

 

AVSLUT: Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

  

 

Vid pennan 

 
 

Niklas Lundberg  
 

 

 


