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Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Kronan, Luleå 
Dag och tid: fredagen den 20 mars, kl. 15:00 –18:30 

  

   

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson 

Tore Hjort  

Lars-Erik Andersson 

Harald Holmqvist 

Åsa Karlsson 

Anders Wanhatalo 

Carina Lindmark 

Lennart Ölvebo 

Birgitta Isaksson 

 

Adjungerade 

Niklas Lundberg 

Peter Ledin (adj) 

Björn Sundgren (adj) del av mötet 

Roger Lundqvist (adj) del av mötet 

 

Förhinder  

 

 

 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Ordförande hälsade närvarande ur styrelsen välkommen och förklarade mötet 

öppnat.  

 

 FÖRHINDER 

Inga. 

 

 PROTOKOLLFÖRARE 

Styrelsen beslutade att utse Niklas L till protokollförare vid dagens sammanträde. 

 

 JUSTERINGSMAN 

 

Styrelsen beslutade att utse Lars-Erik Andersson 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 

 Björn S avrapporterade från senaste mötet med förbundsstyrelsen, 18/3, 2015. 

  

 - ekonomin är god, verksamheten bedrivs med ekonomiskt positiva siffror. 

- en aktiv och levande diskussion inom förbundsstyrelsen är viltförvaltning och i 

synerhet älgförvaltning där nuvarande läge inte är tillfredställande på många 

punkter. 

 - Prioriterade frågor inom SJF just är Fjälljakten, VVO samt jakt på allmänt vatten. 

  

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.  

 

 JAKT OCH VILTFÖRVALTNING 

 

 Det nuvarande förfarandet av tillsättningar i VFG diskuterades inom styrelsen. 

Styrelsen anser att Jägareförbundet inte skall lägga sig i tillsättandet av 

markägarrepresentanter eftersom vi skall företräda jägarna.  

 

 Styrelsen diskuterade vidare de olika tillsättningarna av ledamöter inom VFG och 

framförallt hur och på vilka grunder länsstyrelsen tar sina beslut. Detta föranleder 

att vi, Jägareförbundet Norrbotten, bör uppvakta landshövdingen inom en snar 

framtid.  

  

 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 

 Ingen Information från kustrådet.  

    

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR 

 Ingen Information från fjällrådet.  

    

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

 INFORMATION VFD 

 Björn S informerade om arbetet i VFD. Inom kort kommer han att delta i ett 

arbetsmöte avseende jakttiderna på älg. Det är främst inom ÄFO 4 och 5 som skilda 

åsikter finns avseende jaktuppehållets vara eller icke vara. 

 

 SCA driver en fråga om utökad jakttid utöver den ordinarie jakttiden på älg. SCA 

vill att man avsätter möjligheten att jaga ytterligare 9 dagar (utöver ordinarie 

jakttid) för att hantera det skogsbruket kallar ”problemälgar”. Styrelsen ställer sig 

inte bakom denna idé om utökad jakt ”problemälgar” eller mer korrekt beskrivet; på 

vinterbetande älgar. 

 

Den 14 april skall VFD ta beslut om jakttiden på älg, säsongen 2015.   

  

Ingen respons avseende vår överklagan avseende tillsättningen i VFD ställd till NV 

har inkommit. 

 

  

 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutar att inte ställa sig bakom SCA:s förslag om utökad jakt på 

vinterbetande älg. 
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 UTBILDNING 

 Niklas L informerar om att Sveaskog AB köpt ett utbildningspaket om 4 st. 

utbildningar för sina jägare. Utbildningarna är:  

 

 Jaktledarutbildning  Pajala  23-24 maj 

 Viltundersökaren   Piteå  13 Juni 

 Eftersöksutbildning  Älvsbyn  13-14 juni  

 Eftersöksutbildning  Älvsbyn  27-28 juni  

 

Thore H påminner om att vi skall anmäla våra kurser till studiefrämjandet för 

samverkan. 

 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 UTBILDNINGSPLAN/JAKTER 

 Utbildningsplanen med medlemsjakter 2015 kompletterades med ansvariga 

styrelsemedlemar. 

 

 Följande jakter är nu planerade: 

  
Utbildningsjakt Älg Medlemsjakt Edefors Spiken 16-sep Länsförening ?/LEA 

Utbildningsjakt Älg Medlemsjakt Edefors Spiken 17-sep Länsförening ?/LEA 

Utbildningsjakt Älg Medlemsjakt Edefors Spiken 23-sep Länsförening ?/BI/TH/LÖ 

Utbildningsjakt Älg Medlemsjakt Edefors Spiken 24-sep Länsförening ?/BI/TH/LÖ 

Älgjakt Kock-SM Representation Edefors Spiken 28-sep Länsförening ?/MS 

Älgjakt Kock-SM Representation Edefors Spiken 29-sep Länsförening ?/MS 

JAQT Medlemsjakt Medlemsjakt Klöverträsk SCA 03-okt Länsförening ?/CL 

JAQT Medlemsjakt Medlemsjakt Klöverträsk SCA 04-okt Länsförening ?/CL 

Utbildningsjakt  Medlemsjakt Klöverträsk SCA 13-okt Länsförening NL/MS 

Utbildningsjakt  Medlemsjakt Klöverträsk SCA 14-okt Länsförening NL/MS 

  

Styrelsen beslutar att fastslå ovanstående arbetsfördelning/planering. 
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 KOMMUNIKATION OCH OPINION  

 Niklas L informerar om en för oss mycket bra debattartikel, ” Sverige behöver en 

bättre jaktpolitik” av Ulf Bergh (M) publicerad i Kuriren (19/3 2015). 

 

 Niklas L informerade om en medieutbildning på ÖM den 29 maj, 2015. 

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda. 

 

 Styrelsen diskuterad vem i styrelsen som skall hjälpa till med föreningens hemsida 

samt Facebook-konto. 

 

  

 Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutade att Birgitta I får administrationsrättigheter till 

Jägareförbundets Hemsida. 

Styrelsen beslutade att Carina L får administrationsrättigheter till 

Jägareförbundets Facebook-konto. 

 

 NORRBOTTENSBÄNKEN 

 Mikael S förslår att vi initierar en träff med ”Norrbottensbänken”. Ett förslag är att 

ansvariga för kommunikation och opinion ansvarar för detta. Detta inbegriper även 

en träff med Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att ta upp aktuella jaktliga 

frågor. 

 

Styrelsen beslutade att Birgitta I och Carina L initierar ett arbete med syfte att få 

till stånd en träff med berörda politiker i den så kallade ”Norrbottensbänken”. 

 

Styrelsen beslutade att uppdrar Thore H att initiera ett möte med 

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht. 

 

 MEDLEM OCH MARKNAD 
 Roger informerade att den 24 april kommer ett möte hållas avseende 

medlemssystemet stabilitet. Utfallet av detta avgör på vilket sätt 

medlemskampanjen drivs vidare.  

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 
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. LÄNSFÖRENINGEN  

 Ingen allmän information delgavs.  

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

 LÄNSSTÄMMA, VAL AV SEKRETERARE.  
Åsa K och Thore H föreslås som sekreterare vid Jägareförbundets årsstämma 2015. 

  

 Styrelsen beslutade att uppdra till Åsa K och Thore H att tjänstgöra som 

sekreterare vid årsstämman.  

 

 MOTIONER  
a. Sångsvan. Styrelsen yrkar på bifall av de förslag avseende svar på 

skrivelsen avseende jakt på sångsvan. 

 

 Styrelsen beslutade att godkänna skrivelsen och delge den på årsstämman. 

  

 ”HAPPENING”, DE FEM ARGUMENTEN 

 Roger L redogjorde om den planerade ”happeningen” som skall genomföras på 

årsstämman. Styrelsen biföll detta arrangemang.  

 

 Styrelsen beslutade att genomföra denna ”Happening” enligt plan på årsstämman.  

 

 VALBEREDNINGEN 

Lars-Erik Andersson presenterade ett utkast på ersättningsnivåer avseende 

styrelseledamöter. Bilaga 1. 

 

Styrelsen beslutade att delge Bertil Bodlund, valberedningen, detta förslag att anta 

som valberedningens eget samt redovisa det till årsmötet för beslut. 

 

 UTTALANDE FRÅN ÅRSSTÄMMA.  
Styrelsen tog gemensamt fram ett förslag på uttalande och föreslå årsstämman att 

anta detta. 

 

Styrelsen beslutade att förslå årsstämman förslaget uttalande.  
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 ANSÖKAN EXTRA BIDRAG  

a. Jägareförbundet Luleå 

Styrelsen menar att detta bidrag avseende skottpengar är en markägarfråga. Andra 

kretsar driver liknande kampanjer där sponsorer, företag och 

markägare/organisationer bidrar med skottpengar. Styrelsen saknar dessutom 

redovisat vilken insatts kretsen bidrar med. 

   

b. Jägareförbundet Kalix 

Styrelsen avser att yrka bifall på denna ansökan såtillvida mellanskillnaden mellan 

in- och utgifter vilket gör en summa om 3500 kr. Summan utbetalas endast om 

aktiviteten redovisas till styrelsen samt att kretsen skriver en artikel om denna 

aktivitet för publicering i Svensk Jakt, etc.  

 

c. Jägareförbundet Piteå 

Styrelsen avser efter omröstning (röstsiffrorna 5 mot 4) att avslå denna ansökan. 

Delar av styrelsen menar att utgifterna för denna aktivitet skall ersättas via ordinarie 

kretsbidrag. Förslaget saknar dessutom redovisat vilken insatts kretsen bidrar med. 

 

Styrelsen beslutade att  
a. Avslå Jägareförbundet Luleås ansökan. 

b. Bifalla Jägareförbundet Kalix ansökan om 3500 kr med förutsättningen om 

genomförd motprestation.  

c. Avslå Jägareförbundet Piteås ansökan. 

 

 

 TÄNDSTIFTET 

Ingemar Karlsson har fått styrelsen uppdrag (muntligt) att representera styrelsen på 

denna förtroendemannautbildning som genomfördes i Sollefteå den 14-15 mars, 

2015. Styrelsen förslår att ledamöter inom ansvarsområdet utbildning tillsammans 

med Ingemar K jobbar vidare med ett eventuellt eget länsarrangemang liknande 

”Tändstiftet”. 

 

Styrelsen beslutade att Anders W och Thore H tillsammans med Ingemar K jobbar 

vidare med ett eventuellt eget länsarrangemang liknande ”Tändstiftet”. 
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 Mötesplan 2015 och 2016      

 Mötesplan planerades enligt följande: 

 
Dag Tid Omfattning Anmärkning 

2015-04-20 

 

 Motioner insänds till förbundet  

2015-05-21 

 

1830 Styrelsemöte – genomgång av 

motioner och ärenden till SJF 

årsstämman 

Lync! 

Lync 

2015-05-30-31 

 

 Svenska Jägareförbundets 

årsstämma 

ÖM 

2015-06-16 

 

1830 Styrelsemöte Lync 

2015-08-11 1830 Styrelsemöte Lync 

 

2015-09-04 

 

Släpp: 

0500  

Möte: 

1300 

Styrelsemöte Brittas Pensionat 

    

2015-10-21, 22, 

26, 27 

1830 Kretsträffar, Vittangi, Arvidsjaur, 

Boden, Kalix 

Arbetsmöte, kretsarnas 

Verksamhetsplan, 

utbildningar 

 

 

 Styrelsen beslutade att fastslå mötesplanen.  

 

. ÖVERSYN KRETSBIDRAG  

Niklas L redovisade kort nuvarande matris för uträkning av kretsbidrag. Niklas L 

föreslår att bidraget utbetalas som förut med tillägget att ett maximalt totalbelopp 

enligt budget införs. Det betyder att varje krets för sin andel av maxbeloppet. 

Andelens storlek avgör enligt nuvarande matris.  

 

Styrelsen beslutade att bifalla detta förslag.  

 

 

 ANSVAR OCH ROLLER  

Mikael S redovisade projektgruppens förslag enligt bilaga 2.  

 

Styrelsen beslutade att bifalla detta projektgruppens förslag.  
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 KOCK-SM, BODEN 

Vildmarkskocken (SM) arrangeras den 26 Mars i Boden. Länsföreningen deltar för 

att marknadsföra viltkött och Svenska Jägarförbundet. Länsföreningen sponsrar 

dessutom med en tvådagars älgjakt som 1:a pris. Styrelsen ger Åsa K formellt 

uppdraget att delta på bankett samt prisutdela till vinnande lag.  

 

Styrelsen beslutade att uppdra Åsa K att företräda Jägareförbundet samt ansvara 

tillsammans med Roger L att ett ”diplom” med inbjudan till älgjakt tas fram till 

prisutdelningen.  

 

 FÖRTROENDEMANNAUTBILDNINGEN, ÖM  

Bordlades till konstituerande möte 21 mars, 2015. Anledningen till detta är att 

styrelsen vill tillfråga eventuell nyvald styrelsemedlem att delta.  

 

 Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till konstituerande möte 21 mars, 2015.  

 

 ARBETSPLAN FÖR LEDAMÖTER   

Mikael S redogjorde om sina planer på det fortsatta arbetet med kommande 

verksamhet. Mikael S vill att respektive ledamöter inom respektive funktion bryter 

ned verksamhetsplanen så att målen kan uppfyllas.  

 

Styrelsen beslutade att bifalla detta förslag. Återrapportering förväntas vid nästa 

möte 21 maj, 2015.  

 

 KRETSTRÄFFAR, OKTOBER 2015  

Niklas L redogjorde kort om önskemål om kommande kretsträffar. Träffarna 

genomförs på så sätt att tid för återhämtning finns för personalen. Ett förslag är att 

genomföra träffarna på följande datum: 21, 22, 26, 27 oktober, 2015. 

 

Förutom detta finns ett tydligt önskemål om att dessa möten skall i stort innehålla 

verksamhetsplanering 2016 och samplanering mellan kretsarna. På så sätt uppnås 

olika synergieffekter samt att kretsarnas utbildningsbehov kan fastställas innan 1 

december vilket är av vikt för kommande annonsering.  

 

Styrelsen beslutade att bifalla detta förslag.  
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 GIRJAS RÄTTSPROCESS   

Birgitta I redogjorde om ett möte arrangerat av Girjas sameby om den kommande 

rättsprocessen. SSR samordnar denna process där Girjas sameby är den part som 

stämt staten. Processen handlar om rätten till jakt och fiske på statens mark ovan 

odlingsgränsen.  

 

Detta har väckt stor oro bland jägarna i Kiruna. 

 

Ett förslag är att Lennart Ö, Birgitta I söker samverkan med Hans Geibrink och 

Anders Iacobaeus och bevakar frågan.  

 

Styrelsen beslutade att bifalla detta förslag.  

 

 ÖVRIGA FRÅGOR  

En inbjudan om deltagande till mittnorrlands årstämma (11 april, 2015) har 

inkommit.  

 

Revision: Föreningens revisorer delger styrelsen ett tydligt önskemål om att 

respektive ledamot måste noggrant underteckna och redovisa utgifter, kvitton etc. 

 

Valberedningen riks: Birgitta I vill kvarstå som ordinarie. K-G Abrahamson har 

sedan tidigare valts som förslag av länsföreningens styrelse. Svar med namn på 

valberedare skall vara tillhanda senast sista mars. Mikael S begär förtroendet att 

företräda länsföreningen och ge förslag på nominerade till valberedningen. 

 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Styrelsen beslutade att ge Mikael S mandat att delge förslag på nominering till 

valberedningen. 

 

 NÄSTA MÖTE 

 Nästa möte, konstituerande, blir i Luleå den 21 mars, kl 1500.  

 

 AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

  

 

 

 

Vid pennan/Niklas Lundberg  


