
 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar förda vid kretsordförandekonferens Älvsbyn 30/11--1/12-2013 

 

Närvarande 

 Se bifogad närvarolista 

 

Inledning 

 Mikael Samuelsson, ordförande Jägareförbundet Norrbotten, presenterar 

programmet för dagarna. 

 

INFO BJÖRN SPRÄNGARE- ORDFÖRANDE JÄGAREFÖRBUNDET  
 

 November 2012- krisläge i SJF. Medlemstapp, strul med aviseringar, 

underskott ekonomiskt, bristande förtroende,  

 Åtgärder tillsattes: Besparingsprogram 20 Mkr, bl. a sammanslagning av 

publikationer, ta fram strategisk målbild 2017!! 

 Nuläge: Strategisk målbild fastställd av årsstämman. 

 Översyn av tjänstemannaorganisation. 

 Översyn av medlemsorganisation. 

 GS genomför besparingsprogrammet. 

 Medlemstappet har stoppats, vi ökar i antal! 

 Kassaflödet stärkts. 

 Förtroendet har stärkts. 

 Stolthet inför att vara medlem i Jägareförbundet, en allmän upplevelse. 

Kärnverksamhet –framgångar trots ett tufft år. 

 Jaktlagsutredningen, 

 Vargkommittén, 

 Rovdjursproppen, 

 Vildsvinsfrågan, 

 Älgproblematiken, 

Vägen framåt 

 Vi har knappa resurser. 

 Våra strategiska mål fastlagda. 

 Vi samlar alla krafter att dra åt samma håll, vi har varken råd eller tid att 

splittra oss! Vi vet vad vi vill och var vi ska! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLA FRÅGOR- BO SKÖLD, GENERALSEKRETERARE 

JÄGAREFÖRBUNDET 

 Jaktlagsutredningen-består av tre delar. 

 Ny myndighet föreslagen- Viltmyndigheten, nystart föreslagen. Från 

bevarandeintresse till förvaltning av viltstammarna. 

 Vi jobbar för att inte ta pengar från viltvårdsfonden (statliga jaktkortet) till 

delfinansiering av den nya myndigheten. 

 

 

Jaktlagsutredningen delbetänkande två (30/6-2014):  

 Åtelkamera och användningen av dessa, 

 Jordbruksarrendators jakträtt, 

 Utfodring- var, när och hur mycket, 

 Vi utgår från den svenska jakt- och kulturtraditionen! 

 Vi anser det krävs omstart i förvaltningen av vilt, det skall ske lokalt/regionalt. Mer att 

förvalta människa och vilt i samspel! 

 Jägareförbundets allmänna uppdrag är en garanti för genomförande av svensk 

viltförvaltning. 

 Löshundsjakt ett måste för effektiv viltförvaltning. 

Rovdjur 

 Beslut i riksdagen 6/12. NV-skall därefter lägga förslag till EU-kommissionen. 

 Ingen bred politisk enighet-tyvärr. 

 Vad kan vi göra- Sätta regionala mål! 

 Vargjakt i vinter!!!? 

 Hårt arbete från Jägareförbundet i alla lägen på olika nivåer- bl. a granska 

referensvärden (som ibland visat sig vara felaktiga) till förvaltning av rovdjuren. 

Jakten i framtiden 

 Ny tjänstemannaorganisation skall sjösättas under 2014, tydliggöra hur vi arbetar inom 

organisationen. Utveckla kompetenser inom respektive funktioner samt ge nya 

karriärvägar. 

Fyra funktionsinriktningar: Jakt och vilt, Utbildning, Opinion och Kommunikation, 

Medlem och Marknad. 

Medlemsnytta- och samhällnytta (Jägareförbundets uppdrag) 

Grundstrukturen finns kvar via Samverkansområde (Regioner), län, kretsar, 

medlemmar. 

 Det går bättre i år – attraktivare att vara med oss. 

 Minska med i runda tal fem tjänster i SJF på hela riket. 

 Se över våra kontor- fyra färre och ny placering, även det sett över hela riket. 

 Detta skall MBL-förhandlas 22 januari-2014! 

 Ansvar och principer- GS beslutar om resursfördelning inom 

tjänstemannaorganisationen, kompetensutveckling av befintlig personal i första hand! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Nya Svensk Jakt- Niklas Lundberg påtalar vikten av att skicka in material till de 

lokala sidorna. I övrigt finns hos mötesdeltagarna olika uppfattningar om nya 

tidningen. Dock en nödvändig besparing att slå ihop Svensk Jakt och Svensk Jakt 

Nyheter till en tidning. 

 Etiska frågor- att jobba med kring hund, älgjakt sent på året m.m. lyfts upp av 

deltagarna. 

VERKSMAHETSPLAN 2014 –PETER LEDIN -_SO-CHEF I NORR 

(se bifogad fil verksamhetsplan 2014 prio SO-norr) 

 Prioriteringar 

 Jakten på framtiden som tagits fram av medlemmarna, 

 Strategiska mål 2017 har tagits fram, 

 Målrubrikerna är följande: Opinion o kommunikation, Medlemsutveckling, 

Utbildningar, Organisation 

 Vision: STOR, STARK, OMTYCKT 

 Värdegrund: Öppenhet, Respekt, Ansvar 

MÅL: 2014 148000 betalande medlemmar, 

 Gemensamma SO-satsningar i SO-norr mellan länsföreningarna – delvis gemensamma 

medel! 

 Projekt 

 Predatorkontroll(rödräv) till skydd för fjällräv, fjällgås planeras vilket i så fall skulle 

finansieras via statlig myndighet. 

 Mårdhund (klart för ett år till), 

 Första hjälpen, 

 Kompetensutveckling, 

Besluts och planeringsprocess: 

 Verksamhetsplanens grunder klart redan i september i nya årscykeln inför kommande 

år.  

 

VALBEREDNINGS ROLL I FÖRENINGEN, K-G ABRAHAMSSON- 

VALBEREDNINGEN JÄGAREFÖRBUNDET 

 

- Hörnstenen i föreningen är valberedningen. 

- Jägareförbundet centralt har en grupp på tre personer som förbereder val av 

valberedning. 

- Vilka människor vill vi ha i föreningen, vilken nytta behöver vi i föreningen, vilka 

kompentenser behöver vi? Vi behöver de som känner ansvar och brinner för 

uppgifterna, valberedningen har till uppgift att både rekrytera och avveckla nya 

ledamöter i föreningen. 

- Stukturera upp arbetet över hela året, kunna motivera sina förslag och argumentera. 

- Valberedningen bör vara med i olika sammanhang och vara aktiv. 

- Fler kvinnor i styrelsesammanhang är önskvärt. 

- Presidiet är oerhört viktigt – dessa skall kunna föreningsteknik fullt ut! 

- Valberedningen bör vara enig när förslagen läggs. 

- Kandidatbank, som gärna får vara stor, skall jobbas fram under året/åren. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPARBETE I 4 ST GRUPPER – MIKAEL SAMUELSSON 

Följande förslag kom de olika grupperna fram till utifrån nedanstående 

rubriker. 

 

a) Förslag på länskommuniktörer:  

Stefan Nieminen, Anna Sunden, Eddy Engström, Fia Wiren, Patrik Boström, Björn 

Palovaara, 

 

b) Web-redaktörer: länka via kretsredaktör till länsföreningens hemsida, Ulf 

Lindroth, Christer Jonsson, Bertil Segerlund som samarbetar med andra kretsar. 

 

c) Medlemsökning 2014: 10 %, 5 %, 5 %, 9000 st,  

 

d) Kontaktuppgifter på medlemmar, mailadress, mobilnummer, medlemsvarning 

(nya medlemmar anges till styrelsen). Centralt utskick till alla medlemmar att 

återsända portofritt sina uppgifter mail, mobilnummer,  

 

e) Samarbetspartner: Vinna- Vinna-situation måste finnas! Hundklubbar, 

Allmänningar, Jaktlag, Jaktklubbar, Grund och gymnasieskola och föra in 

jägarskolan, Naturskyddsförening, Naturbruksskolor, Kommuner,  

 

f) Utbildningsbehov- Webutbildning, Instruktörer i alla jaktliga områden särskilt 

fångst, styrelseutbildning, jaktledare, kötthantering, säljakt, etikutbildning över 

sociala medier, 

 

Hemsidor- där man ännu inte har någon 

Luleå-på gång, 

Kalix-på gång 

Överkalix- på gång 

Övertorneå- på gång 

Pajala- ej ännu 

Arjeplog-ok 

Jokkmokk- ej ännu, 

 

FB-sidor: Råneå, Arjeplog, Länsföreningen- övriga utanför. Viktigt att vara i framkant när 

det gäller nya kanaler som Witter, Instagram m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jakten i Framtiden 

(argument för att vara medlem i SJF) 

- Löshundsjakten 

- Jakttabellen/jakttider 

- Samhällsnyttan 

- Frihet under ansvar 

- Arbetet med EU 

 

 

DAG 2 Ordförandekonferens 
 

Information från råden (fjäll, rovdjur, kust) 

 Sakfrågorna i delar av fjäll- respektive kustrådet är i nuläget inbakade i 

jaktlagsutredningen. 

 Rovdjursproppen, beslut i bästa fall 6/12-2013, kan bli en positiv lösning? 

 Vår man i rovdjursrådet är Rune Stokke och FB Torbjörn Lövbom, 

 Fjällrådet- Kristina Gustafsson från FB, underlaget ligger i jaktlagsutredningen,  

 Fjällrådets ledamöter väljs på ett år, man vill ha in nomineringar med CV och motiv 

senast 10/1-2014, 

 Kustrådet- haft möte i Grisslehamn, Harald Holmqvist från länsföreningen, licensjakt 

på säl? Lyfter fram problemet med vikaresäl, känner att det inte gått fram i tillräcklig 

omfattning till övriga landet, remissförslag gällande storskarv har även gått in, 

förvaltningsplan värd namnet finns inte för fågeln. 

 

Verksamhetsplan 2013  

Mikael Samuelsson presenterar rubriker från verksamhetsplan och resultat.  

 

Grupparbete- Vad kan vi lära oss av 2013? 

 

Grupp 1 

 Skjutbaneproblem i Gällivare och Kiruna, flytt i Kiruna och samordningsproblem i 

Gällivare, olika föreningar har nyttjanderättsavtal, här behöver stöd sättas in för att 

täcka behovet för jägarna och kommande jägare. 

 Verksamhet mot skolorna upplevs 2013, i Gällivare upplevs det svåraret att komma in 

i skolorna, vi måste komma tillbaka på ”banan”.  

 Fokusera på annat än älg och visa upp oss för andra grupper exempelvis 

medlemsaktivitet som ripjakt, samordna mellan kretsarna och inte bara ordna allt själv, 

exempelvis rävjakt med hund,  

Grupp 2 

 Driva löshundsjakten , samhällsnyttan skall jobbas vidare med. Älgförvaltningen blev 

inte vad man tänkt sig, jobba vidare för att få tillbaka mer inflytande från kretsarna. 

Grupp 3 

 Vi har synts, O-ringen, Jägarens dag i Jokkmokk, Skördedagar i Boden, mässa i 

Korpilombolo, Mässa i Arvidsjaur och  ökat medlemsantalet. 

Koppla ihop viltappen med Jägareförbundets logga tydligare, samarbeta med 

scouterna lokalt, aktiviteter med ”lättare” skytte!!  



 

 

 

 

 

 

 

Använda loggan i alla sammanhang, en person i kretsarna som funkar som länk mellan 

nya jägare och jaktlagen.  

Grupp 4 

 Fler medlemmar, fler aktiviteter, synts mer i media, O-ringen, utvecklat 

kommunikation. 

 Dåliga på att engagera medlemmar på att hjälpa till. 

 Vi måste bli mer framgångsrik att få in ännu fler kvinnor i jaktliga sammanhang. 

 2014- engagera medlemmar till självhjälp, ännu bättre kommunikation, se och 

bekräfta medlemmarna, engagera småvilt och rovdjursjägare, småvilt- och 

viltvårdsträffar, 

 Se över kretsorganisationen, ej luta sig tillbaka, medlemsförteckning över nya 

(medlemsvarning) 

 

 

1. Noliamässan 2014 (2-10 augusti) 

 Projektgrupp utsedd i SO-norr (Björn S, Mikael B, Hans G, Peter Ledin 

(ansvarig)) 

 Länsföreningen (Björn Sundgren, Kristina Gustafsson, Åsa Karlsson, Kurt 

Lundgren, Jonny Hallman) i samarbete med Oskar von Stockenström. 

medlems- och marknadschef på Öster-Malma. 

 Nationellt koncept kommer att finnas, personal finns tillgänglig, behöver fyllas 

på med förtroendevalda och medlemmar! 

 Viktigt att allt är klart i maj med funktionärer för att kunna fixa bemanningen. 

 Alltid en kvinna i montern!!! 

 Ställ frågan även utanför kretsstyrelsen till person som kan hjälpa till som 

funktionär! 

 Förslag att boka upp ”camp” där vi exempelvis verkar och bor! 

 Det första som upplevs skall vara BRA, för besökaren!! 

 ALLA är överens om att detta jobbar vi efter!! 

 Viktigt att vi engagerar folk som vi känner och litar på!! 

 Oerhört viktigt att vi håller detta och att namnen på funktionären färdiga till 

länsföreningens årsstämma 2014. 

 När skall alla samlas innan för briefing? 

 Mötet har beslutat att detta skall vi genomföra utifrån ovanstående grunder! 

 Ringa in till länsförening (Björn S) som tar in namn på funktionärer! 

 Sprid till alla att vi skall finnas där! 

 Förslag annonsera på kretshemsidorna kring funktionär på Nolia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egna frågor 

 

 Bertil Segerlund- Haparanda skytteallians tänker samla allt kommunens skytte till en 

plats i kommunen. Viltmål, hagelskytte, m.m., kommunen vill köpa marken av fort. 

verket. Fråga: Vilka möjligheter finns till projekteringsvinster? Förslag allmänna 

arvsfonden, älgvårdsfonden, kommunbidrag för tillgänglighet m.m. 

 Jaktlagsutredningen- remiss delbetänkande 1, svara från er krets och lämna besked till 

länsföreningen senast 10 januari!!!  

 Kristina Gustafsson har avsagt sig omval till förbundsstyrelsen, vem kan vi föreslå till 

valberedningen, just nu: Åsa Karlsson (Luleå), Anna Sunden (Kalix), fler förslag 

senast 15/12-2013!! 

 Mikael visar de av styrelsen beslutade kriterierna för nyttjande av Spikbergsmarken 

(länsföreningen)!! 

 Skicka ut kriterierna för simulatornyttjande till ALLA kretsar!  

 Web-utbildning av Madeleine Lewander i mars-april 2014 

 Gällande extra kretsbidrag från länsföreningen, ange vad som genomförts, när och hur 

och hur många deltagare! 

 Boken- Allmänna uppdraget 

 Boken- Föreningshandboken 

Maila till kontoret innan fredag 6/12-2013, hur många böcker ni behöver av 

vardera slaget. 

 

 Datum för årsmötet beslutat till 5 april-2014,  

 6 mars sista dag för motioner från kretsarna till länsföreningen, 

 Meddela in delgater så snart ni kan, kolla upp att dessa verkligen är medlemmar och 

även att invalda i kretsstyrelsen är medlemmar och därigenom valbara! 

 Nästa år dras gemensamma satsningar upp i augusti under SO-råd, viktigt att få in 

förslag innan sommaren för att få det vidare till 2015! 

 ÄLGFRÅGAN (Synpunkter från kretsarna) 

 Brunstuppehållet verkar ha bidragit till minskande jaktintresse, önskemål om att 

återinföra uppehållet kommer från Överkalix, 

 Småviltjakten drabbas negativt- färre jaktkort sålda, 

 Etiken är ett stort frågetecken, 

 Problem då det inte är samma regelverk kring brunstjakt över hela länet. 

 Älvsbyn förordar återinförande av brunstuppehåll 

 Arjeplog är kluvet i frågan, ovan odlingsgränsen upplevs det positivt med slopat 

brunstuppehåll. 

 Kalix vill ha brunstupphåll för att ö h t kunna jaga småvilt ut på öarna, 

 Niklas föreslår en webb-enkät för att se åt vilket håll det lutar, 

 Viktigt med utvärdering av den förlängda jakttiden och brunstuppehållet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJÖRNFRÅGAN 

 Åteljakten på björn kommer förmodligen att införas 2014, med ett regelverk knutet till 

sig, 

 GPS-användning vid björnjakt och hur tekniken används tas upp. Etiken är oerhört 

viktig att stå upp för. 

HUNDTRÄNING 

 Jägare som hundtränare sina hundar från första augusti och hävdar att de jagar 

grävling, hunden skall omedelbart kopplas om de jagar/förföljer annat vilt!! 

PREDATORPROJEKT 

  I allmänna uppdragets anda planeras ett predatorprojekt. Handlar om att skydda 

fjällgås och fjällräv undan rödrävens negativa inverkan i delar av Norrbottens 

sydvästra fjällvärld på uppdrag av länsstyrelsen. Etikfrågan är en central del i denna 

predatorkontroll. Frågan hur kretsarna kan bidra till predatorjakt på mindre predatorer. 

Mårdhundprojektet fortsätter som tidigare hela 2014 till att börja med. Mycket viktigt 

att alla mårdhundar rapporteras till mårdhundsprojektet.  Vädjan till fjällkretsarna att i 

verksamhetsberättelserna ange kring vad som görs av pengarna som kommer från 

länsstyrelsen i viltvårdssyfte.  

SAMMANFATTNING OCH AVSLUT 

 Mikael sammanfattar mötet som mycket lyckat och sprid till medlemmarna att de gör 

ett bra jobb!!!!! 

 

 

 

Vid tangentbordet dag som ovan 

 

 

Roger Lundqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


