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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

 

Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå  
Dag och tid: Fredagen den 23 augusti 2013, kl. 10:00 – 15:30 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson, ordf 

Åsa Karlsson 

Owe Pekkari 

Lars-Erik Andersson 

Kristina Gustavsson  

Lennart Ölvebo 

Harald Holmqvist 

Tore Hjort 

 

 Adjungerade 

 Björn Sundgren 

Förhinder  
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 

 AU har haft möte och godkänt upplägget för det planerade utbytet med Sörmland 

vad gäller ungdomsjakt. Mer detaljer på särskild punkt på dagens möte 

 Svar har lämnats från länet vad gäller eventuellt befintliga jaktmuseum runt om i 

landet 

 Chefen för Öster-Malma är sjukskriven efter att ha fått hjärtstopp under 

sommaren men beräknas snart vara åter i tjänst 

 Tillgång till både bildarkiv och webshop ska vara igång efter sommaren, oklart 

om kretsarna har fått inloggningsuppgifter men  det ska kontrolleras och åtgärdas 

 SO-rådet hade möte i Skyttmon, Jämtland 8-10/8 med företrädare för 

föreningarna i Norrbotten, Västerbotten samt Mittnorrland. Dessutom 

länsansvariga konsulenter, SO-chef Peter Ledin och GS Bo Sköld. 

Huvudfrågorna var hur vi går vidare med den strategiska målbilden ”jakten i 

framtiden” och delvis kopplat till detta också läget i besparingskrav och den 

ganska goda medlemsutvecklingen som förhoppningsvis fortsätter under året. 

Minnesanteckningarna från detta möte ska skickas med detta protokoll (bilaga 1) 

 SO-chef Peter Ledin fick uppdrag att se över möjliga samordnade satsningar där 

länen och SO-norr gemensamt kan satsa resurser. Även frågan om en mässgrupp 
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inom SO-norr samt mer stöd över länsgränserna i mässfrågorna togs upp och ska 

planläggas av Peter L 

 En älgutbildning ska ske av jägarföreträdarna i SO-norrs älgförvaltningsgrupper. 

Den sker i Lycksele 14-15 december. Inbjudan går ut i dagarna 

 Skogsbruket går ut med pressinformation om ÄBIN och stora skadeproblem, 

Niklas Lundberg deltar på presskonferensen som hålls samtidigt med detta möte. 

 Björnjakten har inletts lugnt och diskussioner om tilldelningsnivåer är också 

lugn. Viss irritation på zonindelningen av länet 

 Storskogsbruket och Jägareförbundet ledning har haft möte och arbetar för bättre 

samarbetsklimat. Ett möte för storskogsbruket och jägarna i SO-norr planeras till 

slutet av oktober 

 Ett antal mindre mässor är på gång i länet där kretsarna är aktiva, bland annat 

Jokkmokks höstmarknad och Bodens skördedagar. 

 Klart med investering i egen skyttesimulator för Arvidsjaur/Arjeplog. Rekvision 

av pengar från länsföreningen enligt tidigare beslut är att vänta inom kort. 

 I november kommer det första numret av Svensk Jakt i ny modell ut. Även 

fortsättningsvis kommer material från länen att finnas med som egen avdelning i 

tidningen. Fortsatt behov av lokalt producerat material 

 

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Kristina G informerade om vad som hänt sedan sist 

 Huvudfokus har varit på den strategiska målbilden samt översyn av arbetssätt 

och organisation. En grupp är tillsatt för att titta på tjänstemannaorganisationen 

samt en grupp som ska titta på förtroendevalda organisationen. Grunderna 

kommer med största sannolikhet att bestå, men förtydligande och justeringar kan 

komma. 

 Ny handlingsplan varg är beslutad och Rune Stokke är invald för Norrbotten i 

Jägareförbundets rovdjursråd 

 Presentation av Nya Svensk Jakt är gjord. Ett positivt mottagande i 

förbundsstyrelen 

 En presentation gjordes också av WeHunt, dagsläge och utveckling. Hösten får 

visa hur framgångsrikt detta kan bli 

 Medlemsfrågan är högaktuell. Betydligt bättre siffror än 2012 men inte riktigt i 

nivå med 2011 än. Norrbotten har mycket låg anslutningsgrad och arbete måste 

läggas ner på att få fart på rekryteringen. 

 

 Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  
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INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

Mikael S informerade om rovdjursfrågorna. Ny representation i rådet för Norrbotten är Rune 

Stokke. En inbjudan bör göras till styrelsen, eventuellt i samband med kretskonferensen i 

november/december. Annars är vargfrågan ständigt aktuell, mycket kopplat till att regeringens 

vargkommité släpper sitt betänkande idag (23/8). Torbjörn Lövbom svarar för Jägareförbundet 

i denna fråga. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  

  

INFORMATION KUSTRÅD 

 Harald H redogjorde för kustrådets årsmöte i Grisslehamn under maj månad. Många 

engagerade i kustfrågorna som mest rör skarv och säl. I första hand rörde det frågan om att 

överföra säljakten från skyddsjakt till licensjakt, vilket är på gång. Myndigheterna visa liten 

förståelse för att vikaren skulle vara ett problem, en fråga som måste fortsätta bevakas. Man 

anser också att kravet på efterarbete och provtagning måste bort då man övergår till licensjakt. 

En orimlig arbetsbelastning för de som jagar i samband med att de bedriver fiske.  Styrelsen 

beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FJÄLLRÅD 

 Kristina G informerade om att ingenting har hänt rörande detta utan alla frågor hanteras i 

styrgruppen som arbetar mot jaktlagsutredaren. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna 

  

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION  

 Kristina G informerade om att delegationen inte träffades som planerat i juni men en resa till 

SVA och Naturhistoriska riksmuseet är planerat till hösten. En nominering av nya namn för 

nästa mandatperiod ska vara inne till Länsstyrelsen senast den 1 oktober. Vi bör ha en kontakt 

med Riksjägarna i frågan enligt önskemålet från Länsstyrelsen men ändå ha som utgångspunkt 

att vi får behålla både ordinarie och suppleantplats. Robert Henriksson vill sitta kvar och 

Kristina G vill lämna sin suppleantplats. Kontakt är tagen med Birgitta Isaksson i Kiruna som 

kan tänka sig att gå in i stället. Styrelsen beslutade att Mikael S kontaktar riksjägarna i frågan 

och AU tar definitivt beslut innan nominering skickas till Länsstyrelsen. I övrigt med 

godkännande lägga informationen till handlingarna.  

 

JAKTMARK LÄNSFÖRENINGEN 

 Mikael S har haft möte med Anders Harr, Sveaskog. Ett kontraktsförslag för marken i 

Spikberg (Harads) finns klart. Priset blir en grundavgift samt Sveaskogs ordinarie fällavgifter. 

I år jakt efter första veckan, sedan är marken länsföreningens. Däremot är marken på 

Tjuvbäcken (Kalix) inte tillgänglig i år. LTU har fått jaktmark via SCA, kan möjligen få även 

via Sveaskog. Även SCA ska kontaktas för egen mark för länsföreningen. Styrelsen beslutade 

att godkänna liggande kontraktsförslag för påskrift samt ge Björn S i uppdrag att ta fram 

förslag på statuter för hur marken ska nyttjas av föreningen och kretsarna 

  

ANSVARSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 

Björn S redogjorde för den lista över ansvarsområden som finns upprättad för styrelsen. Då 

vissa styrelseledamöter är utbytta uppdaterades listan. Listan finns som bilaga till 

verksamhetsplanen och medföljer detta protokoll (bilaga 2)  
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EKONOMI 

Björn S redogjorde för det ekonomiska läget. I princip enligt plan förutom högre intäkter och 

utgifter under posten skyttesimulatorer. Vi har fortfarande utrymme att satsa på info/opinion 

och förslag mottages på lämpliga satsningar. Eventuellt framställa kuvert med infomaterial 

som lätt kan delas ut på mässor, i butiker och andra ställen där man möter presumtiva 

medlemmar. Styrelsen beslutade att ha inriktningen att fortsätta med nivån på fasträntekonto 3 

månader samt i övrigt med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen till 

handlingarna 

 

MEDLEMSLÄGE 

Mikael redovisade medlemsläget. Vi har en ökande trend av ungdomar och kvinnor. Per den 

30/6 2013 hade Norrbotten 8265 medlemmar. Per den 31/7 var siffran 7082, en bra fart på 

återrekrytering och en högre trohet än tidigare (tidigare medlemmar betalar in medlemskapet 

fortare och i högre grad). Fortfarande mer än 50% oorganiserade jägare. Fokus på dessa samt 

eventuella stödmedlemmar. Använd och ta fram bra material för medlemsvärvning som visar 

på vad vi gör bra och varför vi behövs för jägarna. Åsa efterlyste ett visitkort med 

kontaktuppgifter för länsföreningen. Styrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att se över 

befintligt värvarmaterial och få ut det till kretsarna samt i övrigt med godkännande lägga 

informationen till handlingarna 

     

UNGDOMS- & MEDLEMSJAKT SÖDRA SVERIGE 

 Mikael informerade om det planerade utbytet av ungdomsjakt med Sörmland. Ungdomar från 

Norrbotten får möjlighet att jaga vildsvin och dov i Sörmland och Norrbotten erbjuder 

ungdomar från Sörmland att jaga toppfågel i januari.  AU har get OK för planeringen av detta. 

Sörmlands länsförening står för kost och logi på plats, frågan var hur Norrbotten gör under 

vintern. Det krävs medföljande från Norrbotten, vem åker? Hur tar vi ungdomarna till 

Sörmland på ett säkert sätt? Vad ska det kosta för deltagarna? Utöver utbytesjakten så planeras 

också en jakt för medlemmar på vildsvin i Uppland under december. Denna jakt ska vara helt 

självfinansierad och resan sker med större buss. Utlägg görs som sedan fördelas på deltagarna. 

Styrelsen beslutade att godkänna planerna för utbytesjakten med Sörmland. Kostnaden för 

deltagarna bör samordnas med Sörmland och bör också jämföras med kostnaden för deltagarna 

vid ungdomsläger. Länsföreningen tar på sig kostnaderna som uppstår vid toppjakten. Länet 

står också för två medföljande ledare ner till Sörmland där Roger Lundqvist anses lämplig och 

han utöver det utser en lämplig andra person. Om fler personer anmäler sig än vad som finns 

plats för bör orutinerade jägare prioriteras. Medlemsjakten i Forsmark sker till 

självkostnadspris för deltagarna och planerna godkändes av styrelsen 
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UTVÄRDERING O-RINGEN / PLAN NOLIA 2014 

O-ringen genomfördes i Boden i juli med en Jägareförbundsmonter på plats. Arrangemanget 

var lyckat med stort nyttjande av skyttesimulatorn och stort intresse för mårdhund. Behovet av 

ett mindre vapen för de yngre var tydligt. Möjlighet finns att köpa ett sådant för en kostnad av 

10.000:- . Bemanningen skedde genom Jägareförbundet Boden och Älvsbyn, man hade gärna 

sett bemanning även från andra kretsar. En mer utförlig utvärdering och diskussion är aviserad 

från ansvariga till kretskonferensen i skiftet november/december. Stora Nolia genomför i Piteå 

2014 och planerna är att närvara och ansvaret för detta ska ligga på länsnivå. Samordning ska 

också ske med SO-norr via Peter Ledin. Frågan lyfts på allvar vid kretskonferensen. Viktigt 

med engagerade ansvariga för planeringen. Bättre med en mindre monter som fungerar bra än 

att ta sig vatten över huvudet. Styrelsen beslutar att ett mindre vapen köps in enligt offert som 

komplement till SimTarget simulatorn. Kicki och Åsa i styrelsen har ansvaret för Nolia 2014 

tillsammans med Kurt Lundgren. Även Lars-Erik i styrelsen samt Jonny Hallman i Råneå har 

anmält intresse för att hjälpa till med planeringen i samråd med personalen i Norrbotten. 

Frågan om O-ringen och Nolia ska tas upp vid kretsordförandekonferensen. 

 

STUDIEFRÄMJANDET 

Tore H redogjorde för arbetet inom Studiefrämjandet som syftar till att slå ihop länets fem 

avdelningar till en. Detta bör underlätta ett länsöverskridande samarbete inom utbildningen. 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Kretsträffar Oktober. Björn S presenterar en plan för dessa samt påtalar 

önskemålet från kretsarna att ledamöter från länsföreningens styrelse är med på 

träffarna med en egen punkt 

2. Ordförandekonferensen genomförs 30/11-1/12. Plats undersöks men mötet ska 

föläggas på annan ort än Luleå. Tankar om programmet diskuterades 

3. Priserna för jaktkort på statens marker i fjällen. En överklagan om prishöjningar 

är inlämnad i Jämtland med en förfrågan om Västerbotten och Norrbotten ska 

göra detsamma 

4. En fråga rörande hur de nya kretsbidragen egentligen ska beräknas diskuterades 

inom styrelsen för att klargöra årsmötesbeslutet från i våras 

  

 Styrelsen beslutar att 

1. Kretsträffarna genomförs enligt plan och någon från styrelsen ska finnas på plats 

och ta en egen punkt under kvällen 

2. Ordförandekonferensen förläggs på lämpligt ställe utanför Luleå, även om 

offerten blir billigare i Luleå. Inbjudan går till kretsordförande samt kretsarnas 

sammankallande i valberedningarna. K-G Abrahamsson, ordförande i den 

centrala valberedningen, bjuds in för ett utbildningspass riktat mot 

valberedningarna. Inbjudan till konferensen går också till Peter Ledin, Bo Sköld 

samt Björn Sprängare 

3. Inte i formell mening överklaga nivåerna på jaktkortspriserna. Däremot 

uppdrogs åt Mikael S och Niklas L att formulera en skrivelse av mer allmän 

karaktär för att framföra vår oro för prisökningar men också ifrågasätta både 

fördelning av kortpriserna mellan Länsstyrelse och samefonden/samebyarna 
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samt det orimliga i att ortsbojägarna måste genomföra skjutprov för älgjakten 

när samebymedlemmarna inte behöver göra detsamma.  

4. Information med förtydligande av de nya kretsbidragen skickas till kretsarna 

under september månad. Första delutbetalning baserat på medlemssiffror görs 

under hösten samt en utbetalning i december baserat på delen som rör 

genomförd verksamhet 

 

NÄSTA MÖTE 

Nästa möte genomförs dagen före ordförandekonferensen, 29/11. Plats meddelas då plats för 

ordförandekonferensen är klar.  

  

AVSLUT 

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan / Björn Sundgren  
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Bilaga 1 

 

Minnesanteckningar SO-råd 

Plats  Skyttmon 

Tid 9-10 augusti 2013 

Närvarande:  

Norrbotten:   Mikael Samuelsson, Tore Hjort, Björn Sundgren 

Västerbotten: K-G Abramsson, Mikael Karlsson 

Mittnorrland: Sven-Gunnar Sivertsson, Peter Eriksson, Göte Grubb 

SO-norr:  Peter Ledin 

Nationella kansliet: Bo Sköld 

Bo S inleder med en genomgång av ”jakten på/i framtiden” och beslutet från årsstämman. Konstaterades en något 

otydlig vision/målsättning i det slutliga beslutet, återgång till den gamla varianten. Viktigt att inte glömma bort 

underlaget och bakgrundsmaterialet, där finns mycket bra information. Bakgrunden till arbetet var 

omvärldsförändring men också medlemsutvecklingen och ekonomin. Hur utvecklas folkrörelserna och varför är man 

medlem 

Jaktlagsutredningen diskuterades. Viktig inriktning mot lokal och regional förvaltning. Vår struktur kommer att 

påverkas av hur beslutet slutligen ser ut vad gäller myndighetsansvaret både vad gäller arbetssätt och eventuellt 

också lokalisering. Huvudspåret nu är en ny myndighet, i andra hand en tydlig jaktlig avdelning inom 

Naturvårdsverket. Slutdatum för utredningen i denna del är 31/10, beslut kan komma tidigast sommaren 2014. 

Resterande delen av utredningen kommer troligen att förlängas till 2015. 

Omedelbara åtgärder genomförda 2013, samt vidhängande förslag och synpunkter från 

gruppen: 

- Kommunikation/opinion organiserat, fullföljt satsningen på digital media. Önskan är att man mer kommer 

att arbeta direkt i hemsidesverktyget för att snabba upp inforamtionsflödet. 

- En opinionsstrategi tas fram, hela organisationen måste ”tänka opinion”. Eventuellt ska man även på fältet 

ha utsedda personer med opinion som ansvarsområde 

- Informationsansvariga utses i länsföreningarnas styrelser. Vi måste bli bättre på att tala om vad vi gör och 

vad vi lyckas med.  

- För att informera bra måste tid avsättas för avrapportering av verksamhet.  

- Bättre att planera för att vara pro-aktiv än att bara reagera 

- Mer fokus bör läggas på annat än älg, rovdjur och vildsvin. Småviltet måste in även i tankarna hos 

jaktlagsutredningen 

- Medlemsutveckling med bättre och tydligare aviseringar. Lyckad satsning mot lokalorganisationer. 

Ihopkoppling av medlemsservice med fältadministratörer. Vi in medlemsservice från extern aktör helt från 

årsskiftet 

- Medlemssystemet måste bli mer användarvänligt och även åtkomligt lättare via web snarare än fortsatta 

utskick av papperslistor. 
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- Mål att utveckla aktiviteter som lockar yngre, svårt idag att nå män 18-30 som samtidigt är den snabbast 

växande gruppen som löser statligt jaktkort. Vilka mötesplatser kan vi skapa? Aktivitetsgrupper i kretsarna, 

stötta ”specialistintressen” 

- Mötesplatser för ungdom. Hemsidan måste utvecklas och bli tydligare 

- Kretsarna ska kunna nyttjas bättre för värvning. Personkännedom borde nyttjas bättre 

- Ett sätt att nå ut är att nyttja www.blocket.se Svenska Jägareförbundet bör skapa en ”butik” för att 

marknadsföra aktiviteter och sälja produkter 

- Måste hitta mötesplatser även för de som inte redan än aktiva jägare och förbundsmedlemmar 

- Våga fråga i vardagen. För detta krävs stolthet, att man kan stå upp för förbundets beslut och verksamhet. 

En förbättring under året som kan bli ännu bättre 

- Välkomstbrev till nya medlemmar. Ny medlem ska automatiskt meddelas kretsen 

- Också viktigt med utskick, märken och diplom till trogna medlemmar. Personligare kontakt än bara hemsida 

och tidning 

- Bygg upp intressenätverk!  

- Mer fokus på vilt och natur och inte bara skytte och jakt 

- ETIK! Viktigt att våga säga ifrån och ställa krav. Ta upp frågan om obligatorisk skytte igen. 

- Utveckla jägarexamen. Inled med naturexamen som sen byggs på med vapen, jakt och skytte 

- Arbetet med ”Gröna ambassadörer” ligger i viloläge just nu 

- KOMPETENS vi ska vara ledande i jakt och viltförvaltning 

- Behåll kompetensen och kommunicera att vi har den! 

- Det krävs en attraktiv arbetsplats för att behålla och locka kompetens 

- Se över möjligheter till karriärvägar och underlätta för kvinnor inom organisationen, både på personal- och 

förtroendevaldasidan 

-  Utbildning – hela strukturen ska ses över. 

- Utbildning bör ledas av en mix av tjänstemän, förtroendevalda och instruktörer. Vem som gör vad och hur 

man prioriterar är viktigt för att nyttja organsationen maximalt 

- Där det haltar bör man försöka få ett bättre samarbete med Studiefrämjandet, nyttja varandra 

- Viktigt med återkoppling och uppföljning till de som gått utbildning. Ett bra exempel är jaktledare som 

följdes upp bra i början men som sedan har fallit, dags för att ta upp detta 

- Organisation: Det kommer att påverka tjänstemannasidan framöver. På vilket sätt är oklart 

- Grundstrukturen oförändrad med SO-nivå och länsanknutna konsulenter. Bra om det finns koppling läns, 

länsansvarig konsulent och länsstyrelse. Vad man gör och hur man jobbar samt samordningen mellan fältet 

och Öster-Malma kan komma att se annorlunda ut. 

- Oro för att Länsstyrelserna bemannar jaktlig kompetens själva och ökar kostnaderna för viltförvaltningen i 

strid med beslutet om ny älgförvaltning. Kan vara en del i jaktlagsutredningen angående VFD alternativt då 

systemet ska utvärderas inom något år 

- Mycket av besparingarna på 20 mkr har redan genomförts. Förutom besparingarna vill vi ha större 

rörelsefrihet i ekonomin, mindre andel låst i fasta kostnader framöver. 

- Viktiga områden är info/opinion och media samt internationell bevakning både på tjänstemannasidan och 

bland förtroendevalda 

- Förslagen som kommer påverkas av tertialbokslutet i september samt prognos för 2013.  

- Skarpt läge vid budgetbeslut i december. Inriktning klar till ordförandekonferens i november. Det som kan 

göras snabbare kommer också att göras.  

- Grupp som arbetar med tjänstemannasidan är Bo Sköld, Åke Granström och Rolf Brittas 

http://www.blocket.se/
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- Grupp som arbetar med förtroendemannasidan börjar utformas på förbundsstyrelsen möte i augusti 

Frågan om organisationen och de olika delarnas roller togs upp. Det vore bra med en tydligare rollfördelning mellan 

krets, län och riksnivå. Möjligen ska det in i stadgarna bättre om vem som ansvarar för vad 

En kompetenskatalog för valberedningarnas arbete bör utformas för län och krets utifrån den modell som tagits 

fram nationellt 

Allmänna uppdraget är av och till osäkert. Politiskt läge kan påverka mycket. Arbetet inriktas på att dela upp 

ersättningen från viltvårdsfonden på ett organisationsbidrag (större) som ligger fast på längre tid, samt 

verksamhetsbidrag som redovisas mer i detalj. 

 

GRUPPARBETE Jakten i framtiden – länsföreningarnas arbete vad gör vi på kort sikt 

Grupp 1: Björn S, K-G O, Göte G, Tore H 

Grupp 2: Sven-Gunnar S, Mikael K, Peter E, Mikael S 

Förväntningar 

Grupp 1 – En bra ny svensk jakt – en öppen levande hemsida – bra valberedningar ger bra styrelser ger bra 

verksamhet – ta fram medlemskapets värde som stöd för lokal medlemsvärvning 

Grupp 2 – Agera och ta initiativet, skapa stolthet – Stanna inte nu, fortsätt framåt med utvecklingen – mer 

interaktivitet med medlemmarna och blivande medlemmar (hemsida, facebook, andra och kommande kanaler) 

Opinion & kommunikation 

Grupp 1 – Klargör vad som gäller mellan länets styrelse, SO-chef och personal. Hur nyttjar vi resurserna optimalt och 

skapar samsyn i hur resurserna ska användas? Fokusera på kommunal nivå, både politiskt och på tjänstemän. 

Engagera kretsarna i detta, bidragsmöjligheter. Stötta kretsarna vad gäller marknadsföring på mässor och markander 

via ekonomi, material och närvaro. Kraftig satsning på medlemsvärvning skapar behov av bra kommunikation. Viktigt 

att hitta sätt att få tag på bra resurspersoner bland medlemmarna 

Grupp 2 – Utbilda och hitta eldsjälar som kan se till att kretsarnas och länens hemsidor är bra och aktiva. Se också 

över möjligheten till ökad aktivitet på sociala nätverk som ex facebook. Hitta personer med bra kontaktnät. Träff 

med länens riksdagsledamöter. Skapa kontakter med politikerna i VFD. Även kommunalråd och kommunförbundet 

är bra att skapa kontaktyta mot. Bra om samordning sker på länsnivå mellan förtroendevalda och tjänstemän vad 

gäller opinionsarbetet. För framtiden måste de nationellt produceras bra informationsmaterial med enat budskap 

om jaktens positiva värden 

 

Medlemsutveckling 

Grupp 1 – Fortsätt inslagen väg att producera material om vad vi gör och vilka framgångar vi når. Är kretsarna stolta 

över verksamheten vågar de rekrytera och debattera. Medlemsservice, datasystem och telefonservice måste fungera 

bra och ha tillräcklig kapacitet. Se över telefontillgängligheten i organisationen. Besök jägarskolekurser och 
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informera/värva. Delta mer aktivt i mässor och marknader. Kontakt med jakt- och vapenhandlare. Gör klart med vad 

som kan avtalas lokalt utan att störa centrala avtal. 

Grupp 2 – Stående punkt på dagordning på län och krets ska vara ”vad har vi lyckats med vad är vi bra på”. Vi ska inte 

visa negativa medlemssiffror. Skapa en medlemsapp. Utskick och info via sms-funktion. Hur når vi jägarna som inte 

är medlemmar (prio ett målgrupp) jaktledare i jaktlagen, jägarexamen, ÄSO´n. Jaktens dag. Manifestationer. Prata 

både medlemsnytta och samhällsnytta. Hela organisationen ska hållas uppdaterad på 

medlemsläge/medlemsutveckling, prioriterad fråga! 

Kompetens 

Grupp 1 – Kretsarna måste bli bättre på att känna sina medlemmar så att man kan ta ut rätt folk till rätt uppdrag som 

instruktörer, informatörer, förtroendevalda m.m. Bli bättre på att nyttja medlemmarnas kunskaper och intressen för 

förbundets bästa. Viktigt att valberedningen på kretsnivå blir bra, utbildning i samband med 

kretsordförandekonferens 

Grupp 2 – Viktigt att behålla medarbetarna, internutbildning och kompetensutveckling. Jägareförbundet måste vara 

en attraktiv arbetsplats  

Utbildningar 

Grupp 1 – Förenkla utbildningsstrukturen, alltid möjlig att utbilda en nivå under i en stegutbildning. Prioritera 

breddutbildning före elitsatsning. Se över avtal med instruktörer. Kretsarna måste bli bättre på att ta ut personer till 

instruktörsutbildningar  som långsiktigt vill vara instruktör åt förbundet. 

Grupp 2 – Bättre och mer lättillgänglig utbildningsinformation med enkel anmälningsfunktion på hemsidan. Bättre 

samordning över länsgränserna. Även utbyte av instruktörer över länsgränserna. 

Organisation 

Grupp 1 – Bland förtroendevalda är grunden en väl fungerande valberedning som kan plocka ut bra styrelser på alla 

nivåer. En aktiv och bra valberedningsutbildning har hög prioritet 

Grupp 2 – Pannkaka av allt ihop = En platt organisation! Ska finnas i hela landet. Dagens struktur OK med god 

flexibilitet. Mer arbete i projektform, troligen effektivare. Mall tas fram för planering och utvärdering av 

verksamheten på alla nivåer 

Avbrott för middag och bastu och sömn 
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Fortsatt diskussion om valberedningarnas arbete. En önskan om att styrelseenkäten ses över och anpassas också till 

läns- och kretsnivå. Förbundet har bra kompetens men frågan om förnyelse och utveckling måste alltid drivas. Nyttja 

medlemmarnas kunskaper. Prova att annonsera efter nya förtroendevalda? Se vem som har specialkompetens inom 

till exempel arbete inom projekt 

Fortsatt diskussion om Allmänna uppdraget. Bra som grund och viktigt men vid konflikt med medlemsuppdraget går 

medlemmarna alltid först. Dagens modell gör det svårt att skilja ut vad som inte är allmänt uppdrag i t.ex. 

utbildningar. Bättre med annan modell med basbidrag och specifika verksamhetsbidrag. 

Önskvärt med tydlighet i ansvar mellan krets – län – nationellt – personal.  

För medlemmarna bör frågor hanteras två vägar och vara tydligt vad som gäller. Motioner för de tyngre 

inriktningsbesluten men snabbare hantering av löpande ärenden. Skapa en arena för medlemmarna där de känner 

att de kan tycka till och påverka. Viktigt att tydliggöra att vissa frågor lämpar sig bättre för experter och andra för 

den ideella organisationen 

I områden med låg kretsaktivitet bör vi inrikta oss mer direkt på lokalorganisationerna. Det är frågorna och målen 

som är viktigast, strukturerna anpassar sig. Länsföreningarna har ett medlemsansvar för kretsar som inte fungerar, 

även om frågorna kan vara obekväma. Toppstyrning av förbundet kan ske också på kretsnivå! Lösningen är återigen 

en väl fungerande valberedning. 

Medlemsfrågan  

Se utdelade bilder. Låg anslutningsgrad i norr ger en stor potentiell medlemsutveckling framöver.  

Skälen till den låga anslutningsgraden är säkert många. Många markägare som bara jagar älg för att fylla frysen ser 

inget behov av organisationstillhörighet. Tradition att förbundet är mer myndighet/tillsyn än medlemsvård. Man 

drar nytta av förmånerna av förbundet utan att vara medlem. 

Åtgärd är bland annat att synas på mässor. Peter vill ha en SO-norr grupp för mässor och öka närvaron samt 

samarbeta över länsgränserna på de större mässorna, både vad gäller förtroendevalda och personal. Projekt som 

kan samfinansieras mellan länen och SO. Viktigt med bra budskap, bra informationsmaterial klart i tid på året som 

kan anpassas efter stora, medelstora och små mässor. 

Vägar att nå medlemsutveckling är lokal jakthandel, utbildade jaktledare. Vi bör se över möjliga bonusar till 

medlemsvärvare 

Utveckla enklas modeller av direktbetalning av medlemsavgift på mässorna. 

Göte, Anja och Björn bokar ett möte under hösten för att ta fram förslag som kan testas av. 

Ekonomi 

Medlemsantalet per den 31 juli är nästan 23 000 fler än 2012 vilket ger ca 6 mkr +. Höjd lojalitet samt att avisering 

och påminnelse har gått ut. Stort inflöde senare under hösten 2012, men siffrorna är bättre att jämföra med 2011. 

Då var vi 13 000 fler med en avslutning på jaktåret på ca 180 000 medlemmar.  
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Lojaliteten jämfört med 2012  

YZ + 22% 

AC + 21,3% 

BD + 22,8% 

Tydlig ökning av lokalorganisationer, särskilt riktad avisering 

Nationellt har aktivt sparat på tjänster, tidningar och uteblivna satsningar. Mer klart läge efter tertial 2 i september. 

Besparingskravet på 20mkr ser ut att vara hanterbart. På SO nivå har beräknad intäkt från naturbruksskolan i Kalix 

uteblivit. Fällförsäljningen går bättre än väntat men har ännu bättre potential. Ekonomistyrningen kan bli bättre. 

Det finns vinster att i vissa lägen samköra planering och ekonomi med SO och ingående länsföreningar. Man bör titta 

på detta inför budget 2014 

Älgutbildning  

Lycksele december 

Målet är att höja kompetens på jägarföreträdarna in SO norr. Preliminärt program klart. Förfrågan ute om alla eller 

bara jägarna ska bjudas in. Klart uttalande att det bara ska vara jägarföreträdare och att riksjägare och renskötare får 

stå för sina egna kostnader. Handläggare på länsstyrelserna samt jägarföreträdarna i VFD bör bjudas in också 

Föredragande: Göran Ericsson, SLU – Göran Cederlund, Viltförvaltning, Fredrik Widemo SJF samt genomgång av 

utbildning, räknesnurra samt skapa forum för framtiden. 

Plan 3 personer per ÄFG, om någon lämnar återbud kan en ”påläggskalv” skickas istället 

ÄBIN 

Skogen trycker på och får pengar ur älgfonderna för detta. Vi måste fortsätta arbeta för att skogen tar dessa 

kostnader som en del i återbeskogningskostnaderna. Även i andra frågor vore det bra med en samordning mellan 

jägarföreträdare i VFD 

På gång i länen 

BD – Jakten i framtiden, stödja kretsarnas verksamhet (ekonomi) långsiktiga förutsättningar för verksamhet genom 

att ordna en egen föreningsmark för jakt/viltvård, medlemsnytta via utbytesjakter ungdomsjakter och 

medlemsjakter, utvecklingen av förvaltningen (björn och älg) ny företrädare för Norrbotten i rovdjursrådet blir Rune 

Stokke 

AC – Samordna planeringen av jakten i framtiden med nationell nivå, stötta kretsarna med teknisk utrustning (vapen, 

simulatorer), fortsatt driv för att sänka älgstammen men ändå ganska lugnt, första jaktlaget på gång och verkar 

fungera bra, integrationsprojekt med länsstyrelsen går trögt 

YZ – Fäviken just avslutad positiva stämningar, Öppet hus på Frösön på gång, tyst om björntilldelningen i Jämtland 

men överklagat i Västernorrland, önskan om ny samordnad spillningsinventering i Mittnorrland, Mycket sent med 

älgförvaltningen i Jämtland vad gäller planer registreringar mm, trögt att bilda ÄSO i Jämtland, jaktläger i november 

för ungdomar, Alltid lyfta fram positiva saker på styrelsemötena ”vad vi är bra!” 
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Avslut 

Bra med dessa SO-råd i denna form 

Fortsatt försöka med mini-SOråd i samband med ordförandekonferenserna 

Direkt uppdrag till SO-chef: Se över möjliga projekt som kan samfinansieras mellan SO och länsföreningarna inför 

budget 2014 samt bilda en SO-mässgrupp gärna med någon från nationella kansliet för långsiktiga planeringar. 

SO står för resa, kost och logi. Eventuella traktamenten står respektive förening för 

 

Alla for hem efter stort tack till Peter med familj för boende och fantastisk mat 

 

Vid anteckningarna / Björn Sundgren 
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Bilaga 2 

 

Ansvarsfördelning 
 
För varje ansvarsområde är det generella uppdraget att: 
 

 Inhämta medlemmarnas/kretsarnas synpunkter i frågan 
 Företräda Jägareförbundet Norrbotten i frågan 
 Hålla sig informerad och föra informationen vidare  

 
(Ansvarsområden enligt hur arbetet är uppdelat inom 
personalorganisationen i SO-norr.) 

 
Ansvarsområde Ansvarig  Ansvarig  
 Förtroendevald tjänsteman 
 
Älg och Övrigt klövvilt  Mikael S Björn 

Småvilt/viltvård  Harald H Niklas 

Stora rovdjur  Lennart Ö Björn 

Viltövervakning   Niklas 

Fjälljakt  Torsten J Niklas 

Jägarexamen   Roger 

Hund  Åsa K Roger 

Jaktskytte, skjutbanor, bly  Åsa K Roger 

Ungdom, skola, fritid  Mikael S Roger 

Info/opinion/lobby  Owe P Björn  

Svensk Jakt   Lars-Erik Niklas  

Hemsida  Mikael S Björn  

Utbildning  Tore H Niklas 

Instruktörer/handledare  Tore H Niklas 

Säl / Kustfrågor  Harald H Niklas  

JAQT  Kristina G Niklas 

Viltolycksrådet  Lennart Ö Björn 

Medlem  ALLA Björn 

Föreningsfrågor  Mikael S Björn  

Jakt för alla  Harald H Roger 


