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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Scandic Hotell, Luleå  
Dag och tid: Fredagen den 4 april 2014, kl. 16:00 – 18:30 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson 

Åsa Karlsson 

Tore Hjort 

Owe Pekkari 

Lars-Erik Andersson 

Lennart Ölvebo 

Torsten Johansson 

 

 Adjungerade 

 Björn Sundgren 

Niklas Lundberg 

 

Förhinder  
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 

 Mikael S informerade om det fortsatta arbetet med ”Jakten på framtiden”. Arbetet 

går vidare och planer finns för en uppföljande work-shop, troligen efter sommaren.  

 Ett möte har genomfört under dagen med SCA där det nu finns möjlighet att i 

samråd med Luleå studentklubb nyttja SCA´s jaktmark i Klöverträsk. Denna 

jaktmark kan nyttjas utan erläggande av arrende, men arrangemang ska 

återredovisas och fällda älgar ska betalas ordinarie fällavgift för. Ett möte med 

Jägareförbundet Råneå är inplanerat till den 8 april där Mikael och Tore deltar för 

att inleda ett arbete för att få verksamheten i kretsen att fungera bättre. Styrelsen 

beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Från förbundshåll har fokus legat på att säkerställa handlingarna och bokslutet för 

2013. Blyfrågan är under uppsegling igen och förbundet måste förbereda sitt 

agerande utifrån nya rön om bly i viltkött. Detta är även kopplat till den viktiga 

frågan om att lyfta fram viltköttet ännu mer för att öka/behålla den höga 

acceptansen för jakt i samhället. Styrelsen beslutade att lägga informationen till 

handlingarna.  
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INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Ett beslut om björnåtling för turistverksamhet i Pajala är godkänt av länsstyrelsen. 

Björnåteln är godkänd från den 15 april till 20 augusti. Detta beslut borde vara en 

bra grund för ett godkännande för jaktåtlar inför höstens björnjakt. Styrelsen 

beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

  

INFORMATION KUSTRÅD 

 Möte med kustrådet sker 22-23 maj i Västernorrland.  Deltagare från länet blir Inge 

Öhrnerling och Harald Holmqvist samt Niklas Lundberg. Gråsälbeslutet är taget 

med vissa positiva steg i rätt riktning, något ökat antal till 60, inget halvårsstopp 

och förbättrade möjligheter att jaga från båt. Tore Hjort frågar om intresse för en 

sälexkursion i Piteå skärgård under våren/sommaren. Styrelsen beslutade att 

En sälexkursion vore intressant och uppdrar åt Tore att arbeta vidare med frågan 

samt i övrigt lägga informationen till handlingarna 

  

INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR 

 Niklas L redogör för den avlysning som skett i Gällivare och att Länsstyrelsen trots 

påstötningar inte anser sig ha resurser för att följa upp denna avlysning kopplat till 

renskötseln. 

 Det planerade predatorprojektet i Arjeplog får skjutas ett år på framtiden då 

Länsstyrelsen inte fullt ut skött samrådet med berörd sameby. 

 Länsstyrelsen ser positivt på att inleda ett samarbete för att till kommande säsong 

öka jakten på rödräv inom hela fjällkedjan. 

 Länsstyrelsen inför en ny web-lösning för småviltjakten inför kommande säsong.  

 Ett möte med Jägareförbundet Arjeplog, Länsföreningen och fjällrådet genomförs 7 

maj utifrån tidigare fattade beslut. Styrelsen beslutar att lägga informationen till 

handlingarna 

  

  

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN 

  Möte med VFD genomförs den 9 april där bland annat frågan om höstens jakttider 

kommer att beslutas. Tre skrivelser är tillställda VFD från Jägareförbundet 

Norrbotten. Kritik mot jakttidshanteringen 2013 rörande förlängd jakttid i delar av 

länet (bilaga 1), förslag på jakttider för älg 2014 (bilaga 2)samt en begäran att dela 

ÄFO 4 i två nya ÄFO (bilaga 3). Styrelsen beslutade att lägga informationen till 

handlingarna 

 

   

ÅRSSTÄMMAN  

 Inför stämman fanns ett antal frågor att hantera. Styrelsen beslutade att 

Utse Åsa Karlsson som sekreterare vid årsstämman. Mikael inleder stämman med 

parentation för Anders Johansson, Börje Sandin samt Mattias Norén. Tilldela Börje 

Sandin och Mattias Norén länets förtjänstmärke guldörnen postumt. Ett uttalande 

rörande polisens hantering av vapenlicenser ska göras i ordning och föreslås 

stämman. Vid dagordningen går respektive ansvarig i styrelsen igenom sina punkter 
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i verksamhetsberättelsen. Motionerna hanteras av Mikael och Tore. Fråga rörande 

ekonomisidan i handlingarna gavs i uppdrag åt Björn att kontrollera inför 

årsstämman 

  

MEDLEM 

 Mikael redogjorde för att ett nytt medlemssystem är i drift från 1 april och att 

Jägareförbundets administratörer också hanterar medlemsservice fullt ut igen.  

 En ungdomskonferens planeras på Öster-Malma under maj. Roger L bereder 

ärendet.  Föreningeutbildningen på Öster-Malma har inte fått fler anmälningar än 

Lars-Erik. Frågan hanteras under lördagen på årsstämma och vid konstituerande 

möte. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

EKONOMI 

 Björn S redogör för läget. I inledningen av året har budget för ungdom blivit större 

än förväntat. Som motvikt mot det kan den post som var vikt för Nolia under 

info/opinion minskas då hela den summan som är budgeterad för samregionala 

projekt kommer att användas för mässorna i norr. Ökningen av ungdomsposten bör 

därför inte innebära att slutresultatet behöver revideras. Styrelsen beslutade att 

lägga informationen till handlingarna 

 

NOLIA  
 Björn S redogjorde för planeringen och det nationella mässkonceptet. Bemanningen 

ser ut att vara löst även om någon schemaläggning av personer ännu inte är gjord. 

Det förväntas fler personer anmälda under morgondagens stämma. Noliagruppen 

kommer att ha möte under april för att styra upp mer i detaljer. Styrelsen beslutade 

att frågan om uppföljning och om man på något sätt kan mäta om mässan har varit 

en framgång eller inte måste ägnas särskild uppmärksamhet för beslut om 

kommande satsningar samt att förlägga ett styrelsemöte någon av mässdagarna 

samt i övrigt lägga informationen till handlingarna 

  

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Ny redaktör för Svensk Jakt har börjat 1 april och sitter på Luleåkontoret 

 Styrelsen beslutade att rådsmedlemmar ska fortsätta bjudas in samt i övrigt lägga 

informationen till handlingarna 

  

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsen beslutar att nästa möte sker i anslutning till årsstämman  

   

AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan / Björn Sundgren 

 


