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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Kalix-Nyborg  
Dag och tid: måndagen den 22 september, kl. 13:30 –17:30 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson 

Tore Hjort  

Lars-Erik Andersson 

Lennart Ölvebo 

Harald Holmqvist 

Åsa Karlsson (Telefon) 

Birgitta Isaksson (Telefon) 

 

 Adjungerade 
Niklas Lundberg 

Peter Ledin (chef Region Nord) 

 

Förhinder  
Björn Palovaara (adj) 

Anders Wanhatalo 

Carina Lindmark 

 

 

 

 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Protokollet är hos Anders W för justering 

 Styrelsen beslutade att tills vidare lägga protokollet till handlingarna 

 

 ORDFÖRANDEN INFORMERAR 

Mikael S informerade om regionsrådet som genomfördes i Lycksele den 22-23 

augusti 2014. Från Norrbotten deltog Mikael S samt Björn S. Vid regionsrådet 

diskuterades en övergripande planering för verksamhetsåret 2015. Även frågan om 

rådets sammansättning avhandlades. Man konstaterade att vid Regionsråden bör 

funktionsansvariga tjänstemän delta. Detta kommer att innebära en merkostnad.  

  

 

Som kommande gemensamma satsningar utpekades Noliamässan samt Fäviken 

Game Fair. Ett gemensamt mässkoncept samt rekryteringskampanj skall nyttjas. 

 

 

 

En gemensam utbildning för delegater avseende ÄFG och VFD inom Region Nord 

skall erbjudas. Tid och plats för detta blir december 2015 och i Lycksele. Peter 
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Ledin tar fram ett ekonomiskt förslag på hur detta finansieras. 

 

En ny förtroendemannautbildning håller på att tas fram. Denna utbildning är riktad 

till förtroendevalda inom Region Nord.  

 

Ett etikprojekt är startat och medlemar, förtroendevalda samt personal skall delta i 

detta. Synpunkter från kretsarna kommer att tas in under de s.k  

kretsträffarna v. 44, 2014.  

 

Vidare informerade Mikael S om det kommande arbetet med ansvarsfördelning och 

roller inom såväl tjänste- som förtroendemanaled inom SJF. Detta arbete planeras 

att genomföras under kommande ordförandekonferens och som grupparbete. 

 

Mikael S informerade att han haft kontakt med Sven-Erik Bucht (s) angående 

ratificeringen av ILO 169. Vidare konstaterades att höstens debattartiklar inte 

väcker till debatt.  

 

Den 3/10 genomförs en ungdomsträff på ÖM med den nybildade ungdomsgruppen. 

Mikael S deltar vid detta möte med mål att ta fram förslag på verksamhet inför 

2015.  

  

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Björn Sundgren informerade brevledes följande:  

 -Mycket tid på mötet ”inför valet” vilket ju nu är överspelat. Mycket fokus 

framöver på att skapa kontakter och ingångar i ny regering, riksdag, departement. 

Vissa nya öppningar på den röd/gröna sidan under Almedalsveckan som kan 

fortsätta nyttjas 

 

 -Medlemssystemet har inte fungerat bra i inledningen med en hel del 

inkörningsproblem. Trots det ca 13.000 fler medlemmar i mitten av augusti i 

förhållande till i fjol. Det mesta ska vara löst och åtgärdat nu, men arbetsbelastning 

på administratörerna har varit hög. 

  

-Blyfrågan kommer att bli högaktuell i inledningen av oktober då livsmedelsverket 

släpper sin nya rapport. Det ser inte bra ut, högre blyvärden i blodet för 

jägare/skyttar. Hanteringsråden viktiga men också att vi kräver av tillverkarna att ta 

fram alternativ. Viltköttet får inte klassas som farligt att äta av allmänheten! Föregå 

med gott exempel, använd blyfria alternativ när det finns att tillgå och ligg på 

vapenhandlarna att hålla lager! 

  

-Mycket fokus på preliminär verksamhetsplan 2015 som sedan har hanterats på 

regionrådet och brutits ner till regional nivå 

  

-Forskningstjugan ses över. Allt mer av utbetalade medel går till universitetens 
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over-head kostnader. Ingen utlysning av medel till ny forskning 2015. Förslag finns 

att lägga pengarna på olika forskningsprojekt/undersökningar internt istället för att 

lägga ut pengarna externt. Fördelar och nackdelar med alla alternativ och beslut inte 

taget 

  

-Till förtroendevald med ansvar för internationella kontakter har utsetts Torbjörn 

Larsson 

  

-Riktlinjer är antagna vad gäller anslutning av skytteklubb som lokalorganisation i 

Jägareförbundet. Detta då ett medlemskap i förbundet ger föreningen rätt att inneha 

föreningsvapen och det bör finns någon kontroll/styrning av detta. Det ska alltså 

krävas en ansökan om medlemskap med godkännande och inte bara att 

medlemsavgiften betalas in! 

 

 Nästa möte med förbundsstyrelsen 9 oktober 

 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

 INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Ingen information från Rovdjursrådet. 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.   

 

 INFORMATION KUSTRÅD 

 Harald H informerade kort om att säljägarna i BD inte kommer att kunna skjutna 

sin tilldelade kvot. 

 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 i ett 

vänteläge. Länsvisa frågor drivs fortsatt vidare mot länsstyrelsen. 

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETIKPROJEKTET 
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 Det nystartade etikprojektet är utskickade till kretsarna. Kretsarnas åsikter kommer 

att kunna tas in v 43 i samband med kretsträffarna. 

 Styrelsen hanterar etikprojektet vid nästa styrelsemöte den 10/11. 

     

Styrelsen beslutade  

- att lägga informationen till handlingarna 

- att uppdra Mikael S att förmedla styrelsens resultat avseende etikprojektet till 

projektansvarig senast den 13/11.   

 

 JAKTLAGSUTREDNINGEN  

 Daniel Ligné har till uppgift att ta in kretsarnas åsikter i det fortsatta arbetet  

 med jaktlagsutredningen. Enklaste tågordningen är om tjänstemänen är behjälplig  

 och ser till att kretsarna svarar på kommande remisser.  

 Styrelsen beslutade att jobba vidare med arbetet avseende jaktlagsutredningen med 

samma tågordning som vid etikprojektet. 

 

  

 INFORMATION VFD 

 VFD har beslutat att inte genomföra sitt planerade septembermöte pga att de inte 

har några ärenden. Kritik från jägarled om det slopade ”jaktuppehållet” har hörts. 

Länsföreningen har brevledes riktat kritik mot VFD:s beslut om inget jaktuppehåll. 

 VFD har lovat att det slopade jaktuppehållet skall utvärderas. 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

 MEDLEM 

 Niklas L redogjorde kort om aktuellt medlemsläge. Den 1/9, 2014 bestod 

jägareförbundet Norrbotten av 7660 st medlemar. Styrelsens slutsatts är att vi måste 

värva fler medlemar. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna 

 

 EKONOMI 
 Niklas L redogjorde kort om länsföreningens aktuella ekonomi. Se Bilaga 1.  

 Styrelsen vill att posten ”ordförandekonferens” ses över inför kommande budget.  

 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna  

Styrelsen beslutade att posten ordförandekonferens ses över och justeras vid behov 

till nästa budget (2015). 
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 Medlemsaktiviteter 

Utbytesjakt 

Inför kommande utbytesjakt (Jägareförbundet Sörmland) föreslogs Daniel 

Pettersson (Jägareförbundet Luleå) att tillfrågas som ansvarig ledare. 

 

Utbildningsjakt 

Inför kommande utbildningsjakt (vildsvin/Forsmark) erbjöd sig Åsa Karlsson att 

utan ersättning åka med som ledare. 

 

 För eventuella medlemsjakter på gris/hjort erbjöd sig Lennart Ö att kontakta 

tilltänkta jaktvärdar för vidare planering av medlemsjakt. 

 

 Planeringen av den kommande medlemsjakten på toppfågel fortgår. Som förslag 

diskuterade att bjuda förbundsstyrelseledamoten Anders Iacobæus från Norra 

Valregionen till denna aktivitet. Syftet med denna inbjudan är att få möjlighet att 

skapa en god kontakt och framföra länsföreningen och våra medlemars åsikter till 

vår representant i förbundsstyrelsen. 

 

 Medlemsjakt på ripa (vinter) kan komma att samarrangeras tillsammans av våra 

fjällkretsar. Lennart Ö och Birgitta I tar upp frågan i respektive krets. 

 

Styrelsen beslutade att planeringen av ovanstående medlems- och utbildningsjakter 

fortsätter.  

  

Styrelsen beslutade att tillfråga Daniel Pettersson (Jägareförbundet Luleå) att ta 

ensvaret som ledare vid kommande utbytesjakt.  

 

 Styrelsen beslutade att Inbjuda Anders Iacobæus till toppjakten 2015.  

 

 

  

 NOLIAMÄSSAN 2014 

 Utvärdering av Noliamässan. En enkät är utskickad till berörda funktionärer. 

Styrelsen resonerade inbördes och kam fram till: 

- Vid nästa mässa skall en mer central monterplats ordnas.  

- Större bord i montern önskas. 

- Bättre betalningsmöjligheter önskas (kortläsare). 

  

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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 PRESENTATION/INTERVJU AV LEDAMÖTER 

Lars-Henrik Andersson har tillfrågats uppdraget att fota samt intervjua.  

 

 Styrelsen beslutade att Niklas L tar frågan vidare till Lars-Henrik A för 

genomförande.  

 

 KRETSORDFÖRANDEKONFERENS 6-7/12, 2014 
Tre offerter har inhämtats inför vår ordförandekonferens enligt bilaga 2. 

Styrelsen väljer det billigaste alternativet, Hotell Valhall i Kalix. 

 

 Styrelsen beslutade  

 - att lägga ordförandekonferensen till Kalix och Hotell Valhall.  

- att uppdra Irené L att boka Hotell Valhall för den kommande 

kretsordförandekonferens. 

  

 

 MÖTE LANDSHÖVDING 3/10 

Vid mötet med Landshövdingen närvarar Mikael S, Åsa K, Björn S samt Niklas L. 

Mikael S och Niklas L tar fram ett underlag för aktuella frågor. Aktuella frågor är:  

 

  Nya älgförvaltningen 

  Viltförvaltningsdelegationen 

  Björnjakt och åteljakt 

  Småviltsjakten ovan odlingsgränsen 

  Ortsbolagens situation 

  Dubbelregistreringen 

  Säl och skarvsituationen 

  VVO 

  Jaktenheten 

  Jakt för alla (Kvinnor, ungdomar, funktionsnedsatta, nysvenskar) 

  Predatorkontroll, fjällräv och fjällgäss 

  Reservat/Nationalpark 

  Jakten och Politiken 

 

Styrelsen beslutade att Mikael S och Niklas L förbereder mötet.  
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 KRETSTRÄFFAR V.43  

 

 Styrelsen föreslår kretsträffar enligt:  

 Datum Plats Kretsar 

 20/10 Vittangi Kiruna, Gällivare, Pajala 

 21/10  Arvidsjaur Arvidsjaur, Arjeplog, Älvsbyn, Piteå 

 22/10  Kalix Kalix, Råneå, Haparanda, Överkalix, Övertorneå 

 23/10 Boden Boden, Luleå, Jokkmokk 

 

Styrelsen beslutade att genomföra kretsträffarna enligt förslag. 

 

 

  ÖVRIGA FRÅGOR 

 Länsföreningens jaktmark (Spiken) 

 Tore H och Anders W tar fram förslag på policy avseende markens 

 nyttjande. Förslaget skall behandlas vid nästa styrelsemöte. 

 

  Skyttesimulator Marksman 

  Niklas L tar till uppgift att värdera Simulatorn för eventuell försäljning. 

 

 Policy angående arvode för styrelseledamot 

Ett förslag att göra översyn av arvodena diskuterades. I denna översyn bör även 

uppgifter hur våra övriga länsföreningar inom region norr övervägas. Lars-Erik A, 

och Thore H kontaktar valberedningen (Bertil Bodström) och redovisar därefter 

denna översyn. Detta skall vara klart innan kallelsen till årsstämman 2015 går ut till 

berörda. 

 

Styrelsen beslutade att Thore H och Anders W tar fram policydokument avseende 

länsföreningens jaktmark (Spiken).  

 

Styrelsen beslutade att Niklas L låter värdera simulatorn (Marksman) inför 

eventuell försäljning.  

 

Styrelsen beslutade att uppdra Lars-Erik A och Thore H att göra en översyn av 

arvoden för länsföreningens ledamoter.  

 

 NÄSTA MÖTE 

Nästa styrelsemöte fastställdes till 10 november, 2014, kl 10.00 i Luleå (Kronan). 

 

 AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

 

 

Vid pennan/Niklas Lundberg 


