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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå  
Dag och tid: Fredagen den 24 maj 2013, kl. 08:00 – 12:00 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson, ordf 

Åsa Karlsson 

Owe Pekkari 

Lars-Erik Andersson 

Kristina Gustavsson  

Lennart Ölvebo 

 

 Adjungerade 

 Björn Sundgren 

Förhinder  

Harald Holmqvist 

Tore Hjort 

Torsten Johansson 

 

 

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 

 Den allmänna uppfattningen är att det går bra för förbundet nu 

 Ny hemsida är lanserad 

 Artiklar rörande rovdjurspolitiken har publicerats och mottagits bra 

 Ett problem är dålig uppslutning vad gäller insamling av rävspillning, alla bör 

hjälpa till för att få igång verksamhet och organisation 

 Vi har besvarat remissen angående fällfångst 

 En träff med Jägareförbundet och skogsbruket på central nivå kan 

förhoppningsvis skapa goda signaler ute på fältet 

 Mikael har träffat Sveaskog angående en jaktmark till föreningen. I nuläget 

klart med att använda Spikberget (Harads), kontrakt ska tas fram. Aktivitet 

också i Tjuvbäcken (Kalix) tillsammans med LTU. Kontakt bör planeras också 

med SCA i denna fråga. SCA har idag gett klartecken att de är positiva till att 

upplåta jakttillfällen för ungdomar och JAQT, däremot ingenting om en 

föreningsmark 

 Nytt informationsmaterial om förbundet samt värvningsmaterial är på gång från 

Nationella kansliet 

 SM i jakt har genomförts, Norrbottens representant på fjärde plats. 
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 EU-enkät om vapenlagstiftning finns på nätet. Alla uppmanas att gå in och 

besvara denna via Jägareförbundets hemsida 

 Svensk vapenutredning på remiss. Länets ska svara före 1 juni. (beslut se 

”övriga frågor”) 

 Mässor är i full gång. Arvidsjaur har genomfört sin med gott resultat. 

Korpilombolo genomför sin kommande helg. 

 Älgmärkningen rullar på, nu även ihopkopplat med björnpredationsstudie under 

vår/sommar 

 Utbildningar, BD-cup och andra aktiviteter rullar på i länet 

 Jägarens dag kommer att genomföras i Jokkmokk och Arvidsjaur 

 Planeringen fortgår för genomförandet av O-ringen. Plats är klar, utskick med 

förfrågan om bemanning från kretsarna kommer inom kort. Styrelsen uppmanas 

att om möjligt lägga någon eller några dagar på plats 20-26 juli i Boden 

 Ungdomsläger och ungdomsjakter planeras efter sommaren. All hjälp med 

marknadsföring är bra. Information finns på Norrbottens hemsida. 

 

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Kristina G informerade om vad som hänt sedan sist 

Planering och förberedelser inför årsstämman har tagit mest tid 

Jakten i framtiden och slutförandet av det underlaget har tagit en hel del tid 

Utformningen av Nya Svensk Jakt går vidare. Beslut om 8 editioner vilket gör att 

länssidorna kommer att bli kvar. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna.  

 

INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Björn S informerade om dagsläget i rovdjursfrågorna. Kjell Holmbom har avsagt 

sig sin plats i nationella rovdjursrådet i samband med att han lämnade sin 

styrelseplats. Oklart om ersättare då Kjell var representant för hela SO-norr och inte 

bara länet. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till 

handlingarna. Beslut om ersättare för Kjell tas vid kommande möte. 

  

INFORMATION KUSTRÅD 

 Mikael S informerade då Harald är nere på kustrådets möte som genomförs samma 

dag. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om bemanning i kustrådet till nästa 

möte då Harald kunde informera bättre om läget 

 

INFORMATION FJÄLLRÅD 

 Kristina G informerade om att man centralt har kontakt med den statliga 

jaktlagsutredningen i frågan. Underlag har inhämtats från fjällrådet inför detta 

 Styrelsen beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna 
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VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION  

 Kristina G informerade om att jakttiderna för älg beslutades 24 april. Viss reaktion 

på det slopade brunstuppehållet i stora delar av länet men överlag lugnt. Positiva 

reaktioner från Arjeplog. Förvaltningsplanerna är presenterade men är ”öppna för 

justering” då det var i behov av kompletteringar. Mötet 12 juni är inställt. Ett 

förslag om att tilldela länet minst 72 björnar är insänt av länsföreningen till 

Länsstyrelsen. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till 

handlingarna 

 

ÅRSSTÄMMA ÖSTER MALMA 

 Deltagande och resor för delegater är klart 

 Årsstämmohandlingarna gicks igenom 

Styrelsen beslutade att länet inte har något att erinra mot valberednings förslag, att 

länet kan utan justeringar godkänna den strategiska planen som den presenteras i 

handlingarna, att länet kan ställa sig bakom förbundsstyrelsens förslag till beslut för 

samtliga motioner samt att styrelsen ger delegaterna frihet att agera efter händelser 

som sker under pågående stämma så som de anser vara bäst. 

 

EKONOMI 

Björn S redogjorde för det ekonomiska läget. Det går enligt plan och utifrån 

revisorernas synpunkter på att tillgångarna är onödigt stora i förhållande till 

verksamheten har länsföreningen varit relativt frikostig vid bidragsförfrågningar 

från kretsarna så länge det upplevs vara aktiviteter som är medlemsbefrämjande. 

Frågan om jaktmark till föreningens verksamhet kommer också att kräva resurser. 

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen till 

handlingarna 

 

MEDLEMSLÄGE 

 Mikael redovisade medlemsläget. Vi är i april 8201 medlemmar. Fortsatt ökning 

även om vi inte når upp till fjolårets siffror. Avisering om medlemskap är ute hos 

medlemmarna. Några inbetalningskort skickades med ogiltiga OCR-nummer vilket 

är åtgärdat från tryckeriet. Påminnelser kommer ut under sommar och höst. 

Medlemsträffen på Öster-Malma till helgen ställdes in. Fokus nu är att få stabilitet 

och långsiktighet i medlemsarbetet. Ny webshop lanseras under de närmaste 

veckorna. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till 

handlingarna 

     

STUDIEFRÄMJANDET 

 Studiefrämjandet distriktsårsmöte har genomförts i Boden med Harald H som 

länsföreningens representant. Då både Tore och Harald är frånvarande finns ingen 

information om detta möte. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte 
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ÖVRIGA FRÅGOR 

Styrelsen gav AU i uppdrag att besvara remissen angående den pågående 

vapenutredningen före den 1 juni.  

Mikael S fick fortsatt uppdrag att genomföra förhandlingar med både Sveaskog och 

SCA rörande jaktmark till föreningens verksamhet.  

Planerna runt O-ringen fortskrider och kretsar och styrelse uppmanas att ställa upp 

med bemanning av vår monter på plats.  

 

Styrelsen beslutade om mötesplan för hösten enligt följande: 

9-10 augusti: SO-råd, preliminärt deltar Mikael och Tore 

23 augusti:  Styrelsemöte, Luleå 

15-16 november: Länsordförandekonferens Öster-Malma 

29 november: Styrelsemöte, plats beroende på var kretskonferensen hålls 

30 nov – 1 dec: Kretsordförandekonferens, uppdrag till kansliet att ta in förslag på plats 

13 dec:  Styrelsemöte, Luleå  

 

Invigning sker av ny skjutbana i Rosvik den 16 juni. Representation från förbundet 

ordnas via Roger Lundqvist  

  

AVSLUT 

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan / Björn Sundgren  


