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Minnesanteckningar föra vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Kronan, Luleå  
Dag och tid: måndagen den 2 juni 2014, kl. 15:00 – 22:00 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson 

Åsa Karlsson 

Tore Hjort 

Anders Wanhatalo 

Lennart Ölvebo 

Birgitta Isaksson 

Carina Lindmark 

Harald Holmqvist 

 

 Adjungerade 

 

Niklas Lundberg 

 

Förhinder  
Lars-Erik Andersson 

Björn Palovaara (adj) 

 

 

 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 

 Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna 

 

 ORDFÖRANDEN INFORMERAR 

 Mikael S informerade om det extra årsmötet i Jägareförbundet Råneå. Vid mötet 

hade alla medlemar brevledes kallats och ca 100 medlemar anslöt till mötet. Ny 

ordförande för Jägareförbundet Råneå blev Rolf Rånman, Råneå. 

 

 Mikael S informerade om det fjälljaktsmöte som arrangerades för medlemmarna i 

Jägareförbundet Arjeplog den 7 maj. Vid mötet deltog ett 20-tal medlemar samt 

kretsfunktionärer. Utöver det deltog Mikael Samuelsson, Niklas Lundberg samt Ulf 

Lindroth. Vid detta informationsmöte insamlades en del frågeställningar som 

vidarebefordrats till Länsstyrelsen i Norrbotten.  

 

 Länsföreningen har fått respons på den skrivelse som skickats till länspolismästaren 

med anledning av de extremt långa hanteringstider avseende licenser för vapen och 

licenspliktiga vapendelar. Polisen skriver att de är medvetna om problemet och att 

de avser att minska dessa tider. Av skrivelsen kan man utläsa att en acceptabel 

handläggningstid inte är att vänta inom den närmaste tiden. 
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 Jägareförbundets kommunikationsnätverk är sjösatt. Björn Palovaara är 

länsföreningens representant i detta nätverk och de inleder sitt arbete inom kort. 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Från förbundshåll har fokus legat på årsstämman i juni 2014 och arbetet med att 

hantera årets motioner. Motionerna skall behandlas i enlighet med gängse praxis vid 

årsstämman. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

 

 INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Mikael S presenterade ett förslag på ny rovdjurspolicy. Förslaget är i mångt och 

mycket densamma som den gamla sånär på några förtydligande tillägg. 

 

   Fråga om ersättning för akutgruppens deltagare avseende reseersättning i samband 

med utbildning redogjordes.     

Styrelsen beslutade  

–att ställa sig bakom förslaget av den nya policyn. 

–att ersätta deltagare vid akutgruppen avseende reseersättning.  

 

 INFORMATION KUSTRÅD 

 Årets kustråd var förlagd vid Östanskär (Indalsälven) den 22-23/5. Länets delegater 

var Inge Öhrnerling och Harald Holmqvist samt Niklas Lundberg.  

 Kustrådsmötet präglades framför allt med arbete med framtagande av förslag på hur 

rådet vill att fram för allt tre stora frågor skall lösas. Frågorna är Ekonomiska 

Zonen, förvaltningsplan av säl samt jakt på allmänt vatten. Dessa förslag skall nu 

ligga som en grund till det fortsatta arbetet inom projektgruppen som hanterar den 

jaktlagsutredningen. 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

  

 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 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN 
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 Nästa möte med VFD är planerad till den 10 juni. Vid detta möte är frågan om 

delning av ÄFO 4 ej med på dagordningen. Styrelsen finner det anmärkningsvärt. 

 

Mikael S redogjorde i korthet SJF förslag på miniminivåer avseende rovdjur. Bland 

annat förslås max 3 st föryngringar inom området region Norr exklusive 

renskötselområdet. Detta förslag skall föras in i respektive VFD via jägarnas 

representant. 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

 RIKSÅRSSTÄMMAN 2014  

 Inför stämman fanns 34 motioner att hantera. 

 Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förbundsstyrelsen ställningstagande i 

samtliga motioner med undantag för motion nr 12. 

 

 Motion nr 12 handlar om länsjaktvårdsföreningskontingenten för medlem utan 

tidning. Motionen har initierats av styrelsen för Jägareförbundet Halland och har 

antagits av Jägareförbundet Halland. 

  

 Länsföreningens stämmodelegater ges mandat av styrelsen att på plats hantera 

respektive motion om s.k. okänd fakta blir känd och förutsättningarna för tidigare 

beslut ändras.   

 Styrelsen beslutade  

 - att ställa sig bakom förbundsstyrelsen ställningstagande i samtliga motioner med 

undantag för motion nr 12 där länsföreningen styrelse väljer att stödja motionären. 

 - att ge länets stämmodelegater mandat att på riksstämman hantera respektive 

motion om s.k. okänd fakta blir känd och förutsättningarna för tidigare beslut 

ändras.   

  

 MEDLEM 

 Anders W redogjorde för sitt deltagande vid årets ungdomskonferens förlagd vid 

Öster Malma. En handlingsplan i syfte att öka antalet ungdomsmedlemar är 

framtagen. Uppstarten av ungdomsarbetet är avklarat och nu skall planen sättas i 

verket. 

 

 Rapporter om inkörningsproblem avseende nya medlemsregister oroar. Återigen 

har olika fel uppstått som drabbar såväl blivande som nuvarande medlemar. Mikael 

åtar sig att sammanställa specifika händelser och vidarebefordrar dessa till berörda 

ansvariga. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 
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 EKONOMI 

 Niklas L redogjorde kort om ekonomiska läget och vi har inget anmärkningsvärt att 

rapportera avseende ekonomin. 

 

AU redogjorde i korthet om sitt beviljande av 25 000 kr till Jägareförbundet 

Gällivare i syfte att inhandla en skyttesimulator. 

 

Mikael S redogjorde kort om länsföreningens inköp av mässtält om 30 000 kr. 

Tältet skall invigas vid Noliamässan augusti 2014 och därefter nyttjas vid andra 

lämpliga aktiviteter arrangerade av länsföreningen såväl kretsar. På sikt bör ett 

regelverk för tältets nyttjande upprättas. Detta arbete påbörjas efter Noliamässan då 

föreningen haft möjlighet att se hur tältet är uppbyggt och vilken kvalité det 

verkligen håller. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

 ANSVARSFÖDELNING 
 Mikael S redogjorde kort hur ett tänkbart upplägg på ansvarsfördelning inom 

styrelse och personal kan fördelas. Se Bilaga 1. 

 Styrelsen beslutade att godkänna redovisad ansvarfördelning enligt bilaga 1.  

    

 MEDLEMSAKTIVITETER 

- Ungdomsjakt och utbyte med Jägareförbundet Sörmland. (2014/2015) 

Styrelsen bifaller önskemålet om fortsatt samarbete med Jägareförbundet 

Sörmland. Styrelsen uppdrar till Roger L att ta fram till styrelsen en budget inför 

dessa aktiviteter. 

-  

- Utbildningsjakt, Vildsvinsjakt vid Forsmark. (2014/2015) 

Styrelsen önskar att vi fortsätter planeringen av en vildsvinsjakt för medlemar 

och i utbildningssyfte. Styrelsen uppdrar Roger L att upprätta en plan för detta. 

 

- Medlemsjakt, vildsvin och/eller hjort. (2014/2015) 

Lennart Ö erbjuder sig att ta nyttja sitt nätverk och planera en medlemsjakt 

avseende gris och/eller hjort. Niklas L bistår i planeringen av detta arrangemang. 

 

- Medlemsjakt, Toppfågel. (Januari 2015) 

Styrelsen bifaller önskemålet att en arbetsgrupp bestående av medlemar påbörjar 

planeringen av en toppjaktsvecka för våra medlemar. Niklas L bistår 

arbetsgruppen. 
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- Medlemsjakt, Ripa (vårvinter 2015) 

Styrelsen bifaller önskemålet att Lennart Ö med hjälp av Birgitta I och Carina L 

påbörjar planeringen av en ripjaktsvecka för våra medlemar. Styrelsen bedömer 

att denna aktivitet större framgång kan samarrangeras mellan våra fjällkretsar. 

Niklas L bistår arbetsgruppen. 

 

 Styrelsen beslutade att planeringen av ovanstående medlems- och utbildningsjakter 

påbörjas.  

  

 NOLIAMÄSSAN 2014 

 Vid mässan skall länsföreningens styrelse genomföra ett styrelsemöte den 4/8. 

Målsättningen är att en styrelseledamot skall finnas representerad i montern varje 

dag. Styrelsen beslutar att uppdra Björn S att via mail insamla storlekar för 

mässkläder och respektive funktionär samt fastställa funktionärsschema avseende 

styrelsen ledamöter. 

 

 Styrelsen beslutar att styrelsen beslutar att uppdra Björn S ovan beskrivna uppdrag. 

   

 SKYTTE BD-CUP 

Åsa K informerade om BD-Cup. Antalet deltagare i Kalix var mycket bra. Två 

deltävlingar återstår, Luleå samt Älvsbyn. 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

 ÖVRIGA FRÅGOR 

Tore Hjorth informerade om kommande sälexkursion den 5/6. Fråga om 

reseersättning till skeppare samt ledamöter diskuterades. 

   

Mikael S vill att styrelsens ledamöter intervjuas och presenteras på vår hemsida. Ett 

förslag är att ta hjälp av Lars-Henrik Andersson, Svensk Jakt. 

  

Verksamhetårets mötesschema fastställdes enligt bilaga 2. I samband med 

styrelsemötet 23/9 ges Harald H uppdraget att planera en harjakt i Kalix Skärgård 

någon av dagarna 22-24/9.  

  

Årets kretsordförandekonferens planeras till helgen 6-7/12. Offert skall tas in på 

detta arrangemang.   

 

 Schema för krönika reviderades enligt bilaga 3. 

 

En sammanställning på länets olika vapentekniker efterfrågas. Listan kan användas 

av våra medlemar. Åsa K tar på sig uppdraget att sammanställa detta. 
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 §Styrelsen beslutade  

 - att lägga informationen till handlingarna. 

 - att ersätta skeppare och ledamöter vid den planerade exkursionen 5/6 

 - att Uppdra Niklas L att tillfråga Lars-Henrik Andersson om presentation av 

ledamöter för hemsidan.  

 - att fastställa mötesschema enligt bilaga 2. 

 - att fastställa schema avseende krönika enligt bilaga 3. 

 - att uppdra Irené L att ta in offerter för kommande kretsordförandekonferens. 

  

 NÄSTA MÖTE  

 Nästa möte planeras till den 4/8, 2014 i Piteå. 

 

 AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan/Niklas Lundberg  


