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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet 

Norrbotten. 

 

Plats: Scandic Hotell, Luleå  

 

Dag och tid: Fredagen den 12 april 2013, kl. 16:00 – 18:00 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson, ordf 

Åsa Karlsson 

Tore Hjort 

Owe Pekkari 

Kjell Holmbom 

Torsten Johansson 

Kristina Gustavsson  

Robert Henriksson 

Harald Holmqvist  

 

 Adjungerade 

 Björn Sundgren 

Gäster 

Peter Ledin, SO-chef norr 

Torbjörn Lövbom, Förbundsstyrelsen 

 

Förhinder  

 

 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll behandlades. Konstaterades att kvarstående punkter från detta 

protokoll återkommer i ordinarie dagordning. Styrelsen beslutade att lägga protokollet 

till handlingarna 

 

ORDFÖRANDEN INFORMERAR 
Ordförande informerar om vad som hänt sedan sist 

 Kretsansvarig för älgfrågor möttes 17 mars  

 Älgmärkningsprojektet är igång i länet och fick visst pressutrymme 

 Aktivitet har märkts från Skogsstyrelsen och markägare med fokus på 

betesskador av älg 

 Robert H har avsagt sig sin plats i den centrala valberedningen, Owe Pekkari är 

föreslagen att ersätta honom 

 Artiklar rörande rovdjur underskrivet av Björn Sprängare och Mikael S har varit 

införda i länspress, men lite efterreaktioner på dessa 

 Mer press har rört Sveaskog och prisutvecklingen på jakten 
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 En mediautbildning genomförs på Öster-Malma 29 april, Niklas Lundberg åker 

för Norrbotten 

 Planer finns på en ”kretskamp” inriktad på ungdomsverksamhet under året 

 På länsstyrelsen är Torsten Nilsson tillbaka som handläggare under våren 

 Ny hemsida lanseras under kommande vecka 

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Kristina G informerade om vad som hänt sedan sist 

 Kommande möte med Förbundsstyrelsen är den 29-30/4 

 Mycket fokus på rovdjursfrågan, press 

 Jakten på framtiden rullar vidare och ska utgöra underlag för den strategiska plan 

som ska presenteras/antas på stämman 1-2/6. Även övrigt arbete med årsbokslut 

och underlag för stämman 

 Omställningen av media och kommunikation efter beslut om sammanslagning av 

tidningarna  

 Arbete med att utforma kommande medlemsavisering för att vara tydlig mot 

medlemmarna 

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

Kjell H och Torbjörn L lämnar rapport från rovdjursrådet  

 Det känns som en kall hand över vargpolitiken efter de senaste månadernas 

bollande med beslut och överklaganden 

 En delvis ny strategi för förbundet där man försöker att få vargkommitén att 

jobba istället för att förbundet står ensam 

 Under april kommer ett forskarseminarium att avhållas. Mycket fokus på 

genetiken, något som måste tonas ner framöver 

 Det kommer en rovdjursproposition under hösten 

 Tornedalsvargarna är det tyst om. De är kvar i utsättningsområdet och man får 

eventuellt en kull med valpar som är obesläktade med de svenska under våren. 

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

  

INFORMATION KUSTRÅD 

 Harald H lämnade information om kustfrågor 

 Man räknar med att övergå från skyddsjakt till licensjakt, i alla fall på gråsäl. 

Beräknat bestånd idag 58 000. Arbetar också för att få bort rödlistningen av 

vikare.  

 Möjlig skyddsjakt på vikare i Norr- och Västerbotten 

 Regelverket blir troligen oförändrat för 2013 

 Länsföreningen försöker få till möte med Länsstyrelsen angående att lyfta bort 

jaktrestriktioner inom reservaten i skärgården. 

 Det är dags att se över representationen i det nationella kustrådet 
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Styrelsen beslutade att ge Harald i uppdrag att inhämta kretsarnas synpunkter på vår 

representation i kustrådet före april månads utgång samt i övrigt med godkännande 

lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FJÄLLRÅD 

 Torsten J informerade: 

 Missnöjesbrev från Arjeplog angående nomineringen till fjällrådet. Brevet ställt 

till förbundsstyrelsen och svar har getts därifrån.  

 Fjällrådet har och ska sammanställa underlag inför jaktlagsutredningen rörande 

bland annat justeringen av §3 rennäringsförordningen men även 

dubbelregistrering av älgjakt samt en översyn av lagstiftningen i andra länder 

med liknande förhållanden 

 Styrelsen beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Eventuella frågor rörande Arjeplogs skrivelse hanteras på morgondagens årsstämma. 

  

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION  

 Robert H redogjorde för ärenden kopplade till viltförvaltningsdelegationen: 

 20-21/4 träffas landets jägarrepresentanter i VFD på Öster-Malma 

 Nästa möte i länets delegation är 24 april. Där tas bland annat jakttider på älg.  

 Kommande möte är planerat till 12/6 där tilldelning för älg beslutas samt frågan 

om björnjakten behandlas. Robert H anmäler redan nu förhinder till detta möte 

 LTU genomför nu en undersökning inom landets VFD, framför allt riktat mot 

rovdjursarbetet 

 Ny nominering till delegationen kommer att ske under hösten. Förordandet löper 

ut vid nyår  

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

Årsmötet 2013 

a) Ny modell kretsbidrag har efter utskick till kretsarna justerats vad gäller tid för 

beräkning av medlemssiffror från 31/12 till 30/6. Styrelsen godkände att denna 

justering ska presenteras på årsmötet och vara underlag för eventuellt beslut 

b) Frågan om ett uttalande ska utarbetas togs upp. En markering rörande förslag om 

nya regler för fällfångst ansågs lämpligt.  

c) Praktiska detaljer inför morgondagens stämma gicks igenom. Åsa K utsågs till 

protokollförare 

 

 

EKONOMI 

Lägesrapport. Ekonomin går enligt plan. Styrelsen beslutade att med godkännande 

lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna 

 

MEDLEMSLÄGE 

 Antalet medlemmar fortsätter att öka. Huvudsakligen ökar ordinarie medlem samt den 

återinförda kategorin medlem utan tidning. Norrbotten har den bästa procentuella 

återhämtningen i landet. I Länet leder Jokkmokk den ligan med över 30% fler 
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medlemmar i mars jämfört med september. Norrbotten sa nej till ett nytryck av fjolårets 

medlemskort och vill satsa pengar på give-aways, informationsfolder och bildekal 

istället. Satsning på detta finns budgeterat. Styrelsen beslutade att godkänna grundidén 

med den presenterade informationsfoldern. Ge kansliet i uppdrag att inom budget ta 

fram profilprodukter och give-aways samt i övrigt med godkännande lägga 

informationen till handlingarna 

      

GODKÄNNANDE KRETSSTADGAR 

 Samtliga länets 15 kretsar har inkommit med nya stadgar antagna av respektive krets 

årsmöte. Samtliga kretsar har bytt namn till Jägareförbundet XX. Övriga justeringar var 

antal ledamöter i styrelsen samt om man ska ha suppleanter eller inte. Här har kretsarna 

av naturliga orsaker valt olika nivåer på detta. Vissa har också tagit bort suppleanterna i 

sina styrelser. Styrelsen beslutade att godkänna samtliga kretsars nya stadgar som i och 

med det börjar gälla från och med 2013-04-13 

 

KOMPLETTERING SKYTTESIMULATOR  
Det finns intresse av att hålla den äldre skyttesimulatorn aktuell och intressant även 

framöver. Ett sätt är att hålla den uppdaterad med ny programvara då sådan finns. I 

dagsläget finns fågel och björn i 3-D. Övrigt fyrfota vilt är av mycket enkel kvalité. Nu 

finns älg, vildsvin och kronhjort att tillgå i 3D. Respektive art kostar 17.250:-  inkl 

moms. Styrelsen beslutade att länsföreningen införskaffar nya program enligt offert för 

älg och vildsvin. Kronhjorten kan testas kostnadsfritt i 30 dagar, vilket bör nyttjas då 

den finns på något publikt ställe. 

 

STUDIEFRÄMJANDET 

Tore Hjort redogör för läget inom Studiefrämjandet distrikt i Norrbotten. Ett årsmöte 

kommer att hållas på SKAPA i Boden 28/4 och det vore bra mer representation från 

Jägareförbundet på plats för att säkerställa fortsatt verksamhet i linje med vad 

Jägareförbundet vill ha. Styrelsen beslutar att utse Harald Holmqvist att företräda 

Jägareförbundet Norrbotten på Studiefrämjandet årsmöte i Boden den 28/4 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

a) O-ringen. Planerna fortgår och Kurt Lundgren har uppdaterad information att komma 

med under morgondagen. Allt ser ut att gå bra och vi räknar med att vara representerade 

på plats 20-26 juli.  

b) Krönikor i Svensk Jakt. Då Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter slås ihop under hösten 

kommer möjligheten för länets styrelse att skriva krönikor i tidningen att försvinna. 

Planen är att överföra dessa krönikor till hemsidan vilket dessutom innebär att krönikor 

kan skrivas av styrelsen eller gästkrönikörer varje månad framöver. En övergång sker 

succesivt under tiden tidningen finns kvar. Styrelsen godkänner detta upplägg 

c) Årsstämman Öster-Malma. Länsföreningen har i år 2 delegater att skicka. Vilka dessa 

blir utses vid konstituerande möte under förutsättning att årsstämman delegerar beslutet 

till styrelsen 
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d) Inköp ljuddämpare till föreningens vapen. Ett mycket bra erbjudande har framtagits för 

att få ljuddämpare på i alla fall ett av förenigens två vapen i klass 1. Styrelsen godkände 

att ljuddämpare kan inköpas till föreningens två vapen i klass 1 

e) Reseersättning till björneftersöksutbildning. Länsstyrelsen och polisen kommer under 

juni och augusti genomföra en björneftersöksutbildning i länet. Länsföreningens två 

länsinstruktörer är inbjudna. En förfrågan har inkommit om Jägareförbundet Norrbotten 

kan stå för resekostnaderna för de deltagare som är anslutna till Jägareförbundet och 

inte får ersättning via anställning av polis eller Länsstyrelse. Styrelsen godkände detta 

f) Ansökan viltvårdsmedel Kiruna. En ansökan har inkommit om medel för viltvård och 

möten. Ansökan täcks till större delen av det viltvårdsbidrag som utbetalas till 

fjällkretsarna via av Länsstyrelsen rekvirerade medel 

   

 

AVSLUT 

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

Vid pennan / Björn Sundgren  


