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Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Telefonmöte  
Dag och tid: tisdagen den 3 mars, kl. 18:30 –20:30 

  

   

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson 

Tore Hjort  

Lars-Erik Andersson 

Harald Holmqvist 

Åsa Karlsson 

Anders Wanhatalo 

Carina Lindmark 

Lennart Ölvebo 

 

Adjungerade 

Niklas Lundberg 

 

Förhinder  
Birgitta Isaksson 

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 Åsa K 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. 

 

 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 All information utskickad via mail. Se bilaga 1.  

 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

 

 JAKT OCH VILTFÖRVALTNING 

 Ordförande informerar om de aktuella frågorna avseende viltförvaltning. Under den 

senaste tiden har en debatt om finansieringen av ÄBIN förts i de lokala medierna.  

  

 Den 19-20 februari genomfördes en utbildning/träff för delegaterna i länets VFG. 

Utbildningen/träffen arrangerades i Jokkmokk av länsstyrelsen. Vid utbildningen 

påtalades den i dag otillfredsställande rapporteringen avseende avskjutning och 

älgobs särskilt i ÄFO 2 (Jokkmokk).  

 

 Ordförande informerade om den aktuella frågan om handelsförbud av sälprodukter. 

  

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

 

 INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Ingen Information från rovdjursrådet.  

    

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 
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. INFORMATION KUSTRÅD 

 Jägareförbundet Norrbotten med Harald H, Inge Ö samt Niklas L deltagit vid 

samråd med Hav och Vatten i Medle den 24 februari. Samrådet var övergripande 

med mycket information om vad som skall göras av våra myndigheter avseende 

förbättringar av vattenkvaliten i Bottenviken. Jaktbara arter och möjligheten till 

förvaltning av dessa hanterades inte.  

 

 Kustrådet 2015 arrangeras i Bohuslän den 6-8 maj. Styrelsen beslutade att tillfråga 

Inge Ö att representera länsföreningen. 

 

 Styrelsen beslutade att Styrelsen beslutade att tillfråga Inge Ö att representera 

länsföreningen vid kustrådet 2015. 

 

 INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR 

 SJF jobbar just nu på att ta fram ett förslag på proposition med andemeningen att få 

till stånd en regeländring avavseende upplåtelserna av fjälljakten och positiv 

särbehandling i Sverige boende jägare. 

   

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna . 

 

 JAKTLAGSUTREDNINGEN 

 Jaktlagsutredningen är nedlagd. SJF jobbar vidare med viktiga frågor såsom VVO, 

Jakt på allmänt vatten, Ekonomiska Zonen etc. Frågan om dubbelregistreringen 

anses vara lågt prioriterad av regeringen. 

  

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

 INFORMATION VFD  

 Björn Sundgren har tilldelats en ordinarie plats som jägarnas representant i VFD. 

Länsföreningen har överklagat länsstyrelsens beslut avseende tillsättningen av 

jägarrepresentant i VFO 5. Länsföreningen skall överklaga till Naturvårdsverket 

den obalans avseende tillsättningen av jägarrepresentant i VFD. Obalansen handlar 

om att Jägarförbundet Norrbotten endast fått en plats (ordinarie) vid delegation trots 

att huvuddelen av länets organiserade jägare är anslutna till länsföreningen. Denna 

överklagan skall förankras i styrelsen.  

 

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

Styrelsen beslutar att den överklagan avseende tillsättande av jägarrepresentant i 

VFD skall förankras i styrelsen. Björn S och Mikael S jobbar vidare med denna 

överklagan.  
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 RÄVJAKT, SÄRSKILD INSATTS.  

 Länsstyrelsen tillsammans med Jägareförbundet har engagerat ett 15-tal jägare att 

jaga räv på två specifika områden ovan odlingsgränsen (Arjeplog-Gavas, Gällivare-

Ritsem). Jägarna har efter utbildningsinsats fått möjlighet att söka dispens avseende 

transport av vapen (klass 1-2) i terräng. Jakten utförs som lockjakt.  

 

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

  

 GIRJAS SAMEBY/RÄTTSPROCESS  

 SJF hanterar frågan via Anders Iacobaeus och Hans Geibrink. Rättsprocessen 

startar 27 maj, 2015.   

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

 

  

 UTBILDNING 

 Studiefrämjandet har årsmöte i Boden den 23 april.  

 

Styrelsen beslutar att Carina L representerar Jägareförbundet Norrbotten vid detta 

årsmöte.  

 

 UTBILDNINGSPLAN/JAKTER 

 Utbildningsplanen med medlemsjakter2015 redovisades. Bilaga 2. 

 

Styrelsen beslutar att representative styrelseledamot anmäler vilken av jakterna 

denna tar ett huvudansvar och deltar inom jaktledningen. Anmälan skall ske senast 

vid nästa styrelsemöte den 20 mars, 2015.  

 

 KOMMUNIKATION OCH OPINION  

 Under den senaste tiden har debatt förts i olika medier avseende Funktionsnedsatta, 

ÄBIN och eventuell handelsförbud av sälprodukter. 

 

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 
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 JAQT 

Carina L redogjorde för den JAQT-träff som arrangerades vid ÖM den 16-17 

januari. Ett antal delmål är uppsatta bland annat 1000 nya kvinnor som medlemar, 

nöjdmedlemsindex lika med männen, samt 20% kvinnor i styrelser/förtroendevalda. 

Detta skall vara klart tom innan december 2016. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

 UNGDOMSKONFERENS 

 Daniel Pettersson och Andreas Drugge har tillfrågats att delta vid 

ungdomskonferensen på ÖM den 25-26 april, 2015.  

 

 Styrelsen beslutar att skicka Daniel P och Andreas D till konferensen.  

  

 MEDLEM OCH MARKNAD 
 Medlemsantalet fortsätter att öka och budskapet att fortsätta att värva gäller. Den 27 

februari var 8226 medlemar anslutna till Jägareförbundet Norrbotten. 

 Frågan om dispens avseende terrängkörning och funktionsnedsatta drivs hårt av 

länsföreningen. 

  

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

 ÅTERRAPPORT FRÅN MEDLEMSMÖTE 

Åsa K rapporterade från medlemsmötet vid ÖM den 20-21 februari. Budskapet var 

att fortsätta värva medlemar bland annat med hjälp av de 5 argumenten. Man 

uppmanar även att värva och återvärva lokalorganisationer. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

   

 LÄNSFÖRENINGEN  

 

Mikael S redogjorde för arbetet om gränsytor mellan förtroendevalda och 

tjänstemän inom SJF. Man konstaterar att vi i norr har få konflikter i detta och att 

de i så fall hanteras på ett bra sätt.  

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

. VERKSAMHETSPLAN 2015  
 Verksamhetsplanen 2015 fastställdes. Bilaga 3.  

 

 Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2015.  
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 BUDGET 2015  
Budget för 2015 fastställdes. Bilaga 4. 

 

 Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2015. 

 

 MÖTESPLAN 

 Mötesplanen för 2015 skall kompletteras.  

 

 Styrelsen beslutade att ett förslag tas gemensamt fram och beslutas vid 

konstituerande mötet 21 mars.  

 

 

 VALBEREDNINGEN 

Mikael S redogjorde om eventuella kommande förändringar inom 

Förbundsstyrelsen (FS) och Valberedning: 

 

Förslag från ordförandekonferensen hur JFB går vidare med att utveckla 

valberedningen.  Suppleanterna tas bort. Valregionerna i sin nuvarande geografiska 

omfattning kan bestå. Valberedningen består av tre regioner och med sex personer 

plus en ordförande. Dessa kan fördelas enligt tre med regionmandat (2+2+2), tre 

geografiskt fria i samt en geografiskt fri ordförande. Detta kan innebära kopplat till 

antalet medlemmar att Norrbotten och Västerbotten får en person i Valberedningen, 

(Mickaels bedömning). 

  

I förlängningen kan detta också påverka sammansättningen av FS (där finns idag 

inget uppdrag till arbetsgruppen men min uppfattning är att ett inspel bör göras i 

denna fråga) men frågan har beröring till ovanstående och disskuterades på ÖM 

varför den fortsatt bör behandlas även om frågan egentligen är en uppgift för 

valberedningen. 

 

Förbundsstyrelsen representeras av ledamöter från tre regioner. Nio personer plus 

en ordförande. Idag så består styrelsen av tre från varje region. Dessa kan fördelas 

antingen med: Tre med regionmandat (1+1+1), sex fria samt en fri ordförande eller 

med Sex med regionmandat (2+2+2), tre fria samt en fri ordförande. 

 

 Styrelsen beslutade att:  

- ge KG Abrahamsson fortsatt förtroende som ordförande i valberedningen. Vice 

ordf lämnades fritt. 

- stödja ett eventuellt förslag om: Sex förbundsstyrelseledamöter med 

regionmandat (2+2+2), tre fria samt en fri ordförande. 
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 ÅTERRAPPORT FRÅN KRETSÅRSMÖTEN  

Kiruna, Gällivare, Pajala, Jokkmokk, Arvidsjaur, Älvsbyn, Piteå, Boden, Luleå, 

Överkalix, Kalix och Haparanda kretsårsmöten var representerade av 

styrelseledamöter. Sammanfattningsvis så besöktes dess med några undantag av få 

medlemar. Kretsarnas arbete behöver stärkas och vi måste få våra medlemar att 

besöka årsmötena. Olika ”lockbeten” exempelvis föreläsningar kan vara ett sätt att 

öka deltagandet. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

 LÄNSSTÄMMAN 2015 

 Inför länsstämman skall ett möte, i Luleå, genomföras 

Styrelseledamöterna ombeds att ta med sina datorer för samkörning av LYNC. 

 

Styrelsen beslutade att genomföra ett möte inför länsstämman samt att ta med 

respektive dator för samkörning av LYNC. 

 

 MOTIONER 

a. Jakttid, grågås. Styrelsen har tagit del av motionen samt det förslag på 

hantering av denna. Bilaga 5.  

b. Jakttid, sångsvan. Styrelsen har tagit del av det förslag om jakt på 

sångsvan som inkommit. Bilaga 6. 

 

Styrelsen beslutade att hantera motionen om grågås enligt förslag samt att uppdra 

Björn S att hantera förslaget på sångsvan i samma andemening.  

 

 ÖVERSYN AV KRETSBIDRAG 

 Inför länsstämman bör kretsbidraget ses över så att det är i fas med budget.  

 

Styrelsen beslutade att uppdra till Niklas L och Björn S att genomföra en översyn 

av kretsbidraget som är i fas med budget. Detta skall vara klart inför kommande 

styrelsemöte.  
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 ÖVRIGA FRÅGOR 

Den 17-19 april genomförs förtroendemannautbildningen på ÖM. Kostnaden är 

1900 kr per person och betalas av respektive länsförening. Styrelsen avser att skicka 

max fem representanter. I första hand erbjuds Birgitta I, Anders W samt eventuell 

ny ledamot i styrelsen (totalt 3 st). Därefter är det fritt för kretsarna att skicka nya 

ordföringar till utbildningen, dock max 2 stycken. Först till kvarn gäller då som 

anmälningsprincip.  

  
Styrelsen beslutade att erbjuda Birgitta I, Anders W samt eventuell ny ledamot 

plats vid förtroendemannautbildningen.  

 

Styrelsen beslutade att uppdra till Niklas L att meddela kretsarna denna inbjudan 

om totalt 2 platser vid utbildningen.  

 

 NÄSTA MÖTE 

 Nästa möte blir i Luleå den 20 mars, kl 1500. Kallelse skickas ut av Irené. 

 

 AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

  

 

 

 

Vid pennan/Niklas Lundberg 

 

 

 


