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FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll behandlades. Konstaterades att kvarstående punkter från detta 

protokoll återkommer i ordinarie dagordning. Styrelsen beslutade att lägga protokollet 

till handlingarna 

 

§ 7. ORDFÖRANDEN INFORMERAR 
Ordförande redogjorde för den informationen som lämnades på 

länsordförandekonferensen 15-16 februari på Öster-Malma. En viktig punkt var 

ekonomin som går back 2012 med ca 14 mkr. Åtgärder är vidtagna och kommer att 

vidtas för att få en ekonomi i balans med utrymme för nysatsningar. Bland annat 

kommer Svenska jakt nyheter och Svensk Jakt slås ihop till en tidning från hösten. 

Under våren kommer hemsida och WeHunt att vara uppdaterade. Övriga åtgärder 

vidtas först efter årsstämman i juni. För en klarare kommunikation kommer förbundets 

medlemsantal alltid kommuniceras per den 30/6. Övriga frågor rörde vargpolitiken och 

jaktlagsutredningen samt läget i ”Jakten på framtiden”. Styrelsen beslutade att med 

godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

§ 8. INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Kristina G var ej närvarande och aktuell information lämnas under föregående punkt. 

 

 INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Kjell H lämnar rapport från rovdjursrådet där ett telefonmöte hölls 31/1. De fyra stora 

frågorna vid detta möte var beslutet om vargjakt, hur en eventuell överklagan skulle 

hanteras, vilken strategi förbundet skulle ha i områden där jägarna inte ville jaga samt 



frågan om genetisk förstärkning. Man hade då kännedom om de två vargarna i 

Tornedalen som sedan dess har sövts och flyttats till Tiveden i Örebro. Styrelsen 

beslutade att med godkänna lägga informationen till handlingarna.  

  

§ 10. INFORMATION KUSTRÅD 

 Då Harald H var frånvarande lämnades ingen information 

  

§ 11. INFORMATION FJÄLLRÅD 

 Torsten J och Mikael S redogjorde för fjällrådets arbete. Ett möte har hållits i 

Jokkmokk i samband med Jokkmokks marknad. Rådet har fått i uppdrag att ta fram 

underlag för jaktlagsutredningen både vad gäller dubbelregistreringen av älgjakten 

samt regelverket rörande småviltjakten på statens marker. Arbetet i rådet ansågs 

fungera väl. En skrivelse från Arjeplog med kritik mot tillsättande av rådsmedlemmar 

har skickats till förbundsstyrelsen. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna. Då skrivelsen från Arjeplog var ställd till 

förbundsstyrelsen vidtas i detta läge ingen åtgärd av länets styrelse. 

  

§ 12. VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION  

 Robert H redogjorde för ärenden kopplade till viltförvaltningsdelegationen. Ett 

lojaktsbeslut är taget inför årets jakt på 25 djur. Preliminärt verkar årets föryngring 

ligga på samma nivå som i fjol, 45-50 st. Hela länet blev lojaktsområde, om än 

uppdelat på flera områden. Detaljbeslutet tas av tjänstemän, inte av delegationen. 

Inventeringsverksamheten kommer att samordnas med Norge vilket kommer att 

innebära förändringar och möjligen en öppning för tidigare jakt. Ett antal databaser 

kommer också att öppnas med mer eller mindre tillgång för allmänheten att se och 

rapportera. 

 Det har rapporterats in 11 288 skjutna älgar, en minskning med runt 1000 djur jämfört 

med 2011. Tilldelningen var över 17 000 djur. Målsättningen ska vara att ha en 

fyllnadsgrad på 85-90% vilket borde innebära sänka tilldelningar på de flesta håll i 

länet till hösten. Jakttider för älg beslutas av delegationen den 24/4, markägarsidan och 

jägarna ligger långt ifrån varandra i vissa delar av länet. 

 Det är fortsatt diskussion om finansieringen av ÄBIN, där jägarsidan hävdar att 

skogen/skogsstyrelsen ska stå för dessa kostnader, inte att det ska betalas via 

fällavgifterna.  

 Mandattiden för de som sitter i VFD går ut vid årsskiftet och nya nomineringar 

kommer att gå ut under hösten 

 Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

§ 13. Årsmötet 2013 

Verksamhetsberättelse har varit utsänd inför mötet och godkändes av styrelsen. 

Workshop 3 i jakten på framtiden hålls med stämmoombuden inför årsmötet. Detta 

innebär start på workshop 10:00, lunch 13:00 och inledning av stämman 14:00 vilket 

styrelsen godkänner 

Inbjudna gäster är endast representant för förbundsstyrelsen, Maria Ranka, samt 

mottagare av Wallenbergska fonden Kalix Naturbruksgymnasium samt 

Jägareförbundet Kalix 



Endast en motion har inkommit rörande brunstuppehållet under älgjakten. Styrelsen 

beslutade att hänskjuta motionen till det ordinarie arbetet med detta via 

kretsenkäter/kretsträffar inför jakten 2014. Svar utformas i detalj av Björn S. 

 

EKONOMI 

Ekonomin går enligt plan. Ett tillskott på 1.9 mkr har tillförts via länets älgvårdsfond 

och ska täcka GPS-projektet fram till 2016 enligt offert/budget från SLU. En ökad 

kostnad kommer att belasta ekonomin kopplad till ”Jakten på framtiden” 

En ny modell av kretsbidrag kopplad till verksamhet har varit utsänt till styrelse och 

kretsar. Enda reaktionen är att Jägareförbundet Boden har motsatt sig en förändring av 

hur kretsbidragen beräknas Styrelsen beslutade att förelägga tidigare utsänd modell av 

verksamhetsbaserat kretsbidrag för årsstämman. 

Vid ordförandekonferensen i november godkändes att beräkna kretsbidragen per den 

15 december istället för 31/12 men att eventuell differens skulle reglers vid senare 

tillfälle. Då medlemsökningen var god under de sista veckorna har en ny beräkning 

gjorts där kretsarna ska tillföras ytterligare 12.600:- utöver vad som betalades ut under 

december. 

 

§ 15. MEDLEMSLÄGE 

 Antalet medlemmar fortsätter att öka och har nu passerat 8 000. Utskicken till 

kretsarna med obetalda medlemmar har till dagsläget inte återrapporterats. Någon 

samlad bild över hur återvärvningen via denna kanal fungerar finns därför inte. Planer 

finns från Nationella kansliet att under april månad gå ut med välkomstbrev samt 

present till nya medlemmar.  

       

O-RINGEN 

 En grupp bestående av Kurt Lundgren och Crister Öhrvall tillsattes av AU i december 

för att ta fram beslutsunderlag för ett eventuellt engagemang under O-ringen i Boden 

20-26 juli. Den presenterade budgeten är 33.000 kronor, men är fortfarande oprutad. 

Det är också oklart om och i så fall hur mycket stöd vi kan räkna med från Nationellt 

håll. I budget räkans också med en intäkt på ca 10.000 kronor via skyttesimulator. 

Funktionärsbehovet beräknas till 21 personer, man räknar med deltagande från 

styrelsens ledamöter. Styrelsen beslutade att godkänna lagd budget samt ge uppdrag åt 

gruppen att arbeta vidare med målsättning att Jägareförbundet ska vara närvarande. 

Man uppmanar gruppen att pruta det som går samt förankra eventuellt ekonomiskt stöd 

från Svenska Jägareförbundet. Gruppen ska också ges tid att presentera detta vid 

årsstämman för förankring och uppmaning tillkretsarna att hjälpa till med bemanning 

 

 

 

ÄLGMÄRKNINGSPROJEKTET  
Björn S redogjorde för bakgrund och läge i älgmärkningsprojektet. Märkningen i 

Överkalix och Råneå är genomförd. Märkningen i Arvidsjaur inleds kommande vecka. 

Jägareförbundet Norrbotten är en avtalspart, men förbundets del av finansieringen sker 

till 100% via medel från älgvårdsfonden. Pengarna har redan överförts från 



Länsstyrelsen men betalning kommer att delas upp med delbetalningar fram till 

halvårsskiftet 2016. 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

  

Mediahantering. Frågan har ställts hur enskilda styrelseledamöter ska hantera frågor 

från media. Styrelsens inriktning är att ordförande och tjänstemän uttalar sig om man 

inte specifikt har gett någon i styrelsen uppdrag. Som person eller kretsrepresentant får 

man uttala sig, men man bör beakta att det kan ses som ett ställningstagande som 

styrelseledamot i länet. 

Ansökan skyttesimulator har inkommit från Arjeplog och Arvidsjaur gemensamt. 

Den totala kostnaden är enligt ansökan 200.000 kronor och ansökan är på 66.700 

kronor. Intentionerna är goda, men detta är ett prejudicerande fall vad gäller nivåer på 

bidrag. Styrelsen beviljade ett bidrag för inköp av skyttesimulator Arvidsjaur/Arjplog  

med 50.000 kronor. Övriga kretsar delges att samarbete där fler än en krets går in med 

denna typ av investering kan stöttas med 25.000/krets. Bidraget villkoras med att 

skyttesimulatorn blir inköpt och övrig finansiering ordnas via respektive krets. 

Ansökan Pajala för kostnadstäckning av mässa under maj månad. I princip ett 

”särskilt kretsbidrag” men kretsen har för små ekonomiska medel för att kunna täcka 

upp utan söker bidrag för hela kostnaden med 15.000 kronor, i första hand för 

publikdragande föreläsare. Styrelsen beviljade bidraget under förutsättning att 

arrangemanget dokumenteras i bild och text för publicering i Svensk Jakt samt på 

nätet. En ekonomisk redovisning av mässan ska också lämnas till kansliet i efterhand. 

En aktiv medlemsvärvning under mässan förutsätts. 

Förtroendemannautbildningen på Öster-Malma sker 26-28 april. Kostnaden för 

länsföreningen är 1.900 kronor per deltagare. Anmälan ska vara inne senast den 5 

april, före länets årsstämma. Styrelsen beslutar att skicka en förfrågan till länets 

jaktvårdskretsar. Ett tak på fyra personer från länet där nyvalda kretsordföranden har 

förtur om intresset är större än tillgängliga platser. 

Godkännande kretsstadgar bordläggs då inte samtliga kretsar har inkommit med 

reviderade stadgar för godkännande. Ärendet hänskjuts till mötet 12 april då alla kan 

tas på en gång. 

 

 

NÄSTA MÖTE 

 Nästa möte hålls 12 april inför årsstämman med inledning 16:00 i Luleå samt att ett 

konstituerande möte hålls i samband med avslutningen av årsstämman den 13 april 

 

AVSLUT 

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

 

Vid pennan / Björn Sundgren  

  


