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Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. 

 

Plats: Polar Hotel, Älvsbyn  
Dag och tid: Fredagen den 29 november 2013, kl. 16:00 – 19:10 

 

Närvarande: Styrelseledamöter 

Mikael Samuelsson, ordf 

Åsa Karlsson 

Owe Pekkari 

Lars-Erik Andersson 

Kristina Gustavsson  

Lennart Ölvebo 

Harald Holmqvist 

Torsten Johansson 

Tore Hjort 

 

 Adjungerade 

 Björn Sundgren 

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. Det mesta kommer att 

behandlas under helgens kretskonferens varför dragningen blir kort. I första hand 

gäller det arbetet med rovdjurspropositionen och kontakt med media och politiker i 

frågan. En internremiss angående jaktlagsutredningens första del är ute i länet. 

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 Björn S informerade om att organisation och ekonomi samt rovdjursfrågan har varit 

huvudpunkterna. Det mesta som hanterades på senaste förbundsstyrelsemötet 

kommer att presenteras av Björn Sprängare och Bo Sköld som båda kommer att 

delta på helgens kretskonferens. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna.  

 

INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET 

 Mycket arbete är nedlagt vad gäller den nu lagda rovdjurspropositionen samt att 

försöka få en så bred uppslutning som möjligt för de förslag som är lagda i den.   

Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  
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INFORMATION KUSTRÅD 

 Harald H redogjorde för de förslag som ligger om att överföra skyddsjakten på 

gråsäl till licensjakt. Det stora problemet i Norrbotten är fortfarande vikarsälen. 

Remiss angående detta är besvarad. Norrbotten var det enda län som fyllde sin 

sälkvot i år. Skarven finns i länet men i mindre mängd. Den kan komma att bli ett 

framtida problem. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen 

till handlingarna 

  

INFORMATION FJÄLLRÅD 

 Arbetet med fjällfrågor är inlagda i jaktlagsutredningen. Underlag till denna tas 

fram. På länsnivå har ordföranden haft ett möte med Arjeplogskretsen för att återta 

samarbetet i fjälljaktsfrågorna. Arbetet med detta går framåt. Den mesta irritationen 

rör regelverket och Länsstyrelsens agerande i frågorna. Beslutat om ett möte med 

länets fjällrådsrepresentanter i Arjeplog under inledningen av 2014. Styrelsen 

beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

  

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION  

 Kristina G informerade om de beslut som meddelas delegationen att länsstyrelsens 

tjänstemän hade beslutat om förlängd jakttid i delar av ÄFO 6 (två 

älgskötselområden). Oro och irritation finns vad gäller hur detta påverkar 

kommande arbete i älgförvaltningen både på ÄFO-nivå och på länsnivå. Frågan bör 

lyftas både mot Länsstyrelsen samt vid kommande träff med älgansvariga i 

kretsarna. På delegationen lyftes också frågan om björnjakten och hur den bedrivs. 

Oro över att modern teknik nyttjas fel och att man bryter mot åteljaktsförbud, 

åtelkameraförbud samt förföljande med motorfordon. Frågan måste bevakas för att 

inte få inskränkningar i jakten till kommande år. Styrelsen beslutade att 

Ordförande och kansliet tillskriver Länsstyrelsen angående hanteringen av 

jakttidsfrågorna samt att denna fråga och björnjaktsetiken behandlas vid  

kommande jägarträffar. I övrigt lägga informationen till handlingarna 

   

JAKTMARK LÄNSFÖRENINGEN 

 Jaktmarken har nyttjats vid ett par tillfällen under hösten. Mer planläggning ska 

göras till kommande säsong. Kriterier för hur jaktmarken ska nyttjas har utarbetats 

och varit utsända till styrelsen (bilaga 1). Styrelsen beslutade att godkänna de 

föreslagna statuterna samt att dessa skulle delges kretsarna under helgens konferens 

   

MEDLEMSLÄGE 

 Ordförande informerar om medlemsläget. En klar uppgång från fjolåret. Siffror för 

november är inte kända men sista oktober hade länet ökat med 1 700 medlemmar i 

förhållande till samma tid 2012. Det har framkommit viss osäkerhet rörande hur 

framräkningen av ”nettomedlemsökningen” i det nya kretsbidraget ska räknas fram. 

Det klargjordes att nettoökningen är den faktiska skillnaden i medlemsantal från 

30/6 föregående år (2012) till 30/6 innevarande år (2013). Detta år gick alla kretsar 

back men en kraftig ökning och därmed medel till kretsarna måste räknas med i 

budget för 2014. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till 

handlingarna 
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EKONOMI 

 Underlag för ekonomi och budgetuppföljning har varit utsänt. Björn S redogjorde 

för detta. Trots vissa nya poster och omprioriteringar under året förväntas 

föreningen ha ett underskott i nivå med planerade – 80 000 kronor då året 

slutredovisas. Detta är i linje med revisorernas synpunkter att inte bygga på mer 

kapital utan låta pegarna arbeta för att främja medlemmarna. Styrelsen beslutade att 

Med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

UPPFÖLJNING VERKSAMHET 2013 

 Ordföranden gick igenom utsänt material. I huvudsak har den planerade 

verksamheten genomförts. Utöver det har det tillkommit viss ny verksamhet som 

t.ex ”jakten på framtiden”. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna 

 

     

ÄLGUTBILDNING LYCKSELE DECEMBER 2013 

 Jägarrepresentanter i älgförvaltningsgrupperna från de fyra nordligaste länen är 

inbjudna till en förvaltningsutbildning 14-15 december i Lycksele. I dagsläget är 8-

10 personer per län anmälda till detta. Samåkningsvinster bör göras. Från 

Norrbotten kommer ingen från Länsstyrelsen och ingen från riksjägare eller 

renskötseln. Styrelsen beslutade att med godkännande lägga informationen till 

handlingarna 

 

VERKSAMHETSPLAN 2014 

- Prioriterade områden 

- Opinionsarbete 

- Underlag kretskonferens 

- Årsmöte länet 

- Budget 2014 

- WågaWokaWilt Boden 2014 

   

Styrelsen beslutar att 

- De prioriterade områdena för länet bör följa den VP som är framtagen 

nationellt 

- Opinionsarbetet tas upp under nästa punkt på dagordningen 

- Godkänna underlaget för konferensen som presenterades  

- Länets årsmöte ska genomföras den 5 april i Luleå och att man till detta ska 

inbjuda Widar Marcström för en föreläsning samt försöka genomföra en 

paneldebatt om jaktfrågor med riksdagspartierna. 

- Budget för 2014 fastställs av AU innan jul, efter att verksamhetsplan och 

budget utarbetats utifrån kretskonferensens inriktning och mål. Före AU-

beslut ska VP och budget genom mail delgetts hela styrelsen för synpunkter. 

I budget ska ingå en pott för gemensamma satsningsar inom SO-norr. 
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- Godkänna Jägareförbundets medverkan i mattävlingen som går av stapeln i 

Boden under våren 2014. Inga ekonomiska medel tillskjuts i detta läge.  

  

FÖRTROENDEVALD LÄNSKOMMUNIKATÖR 

Ett förslag har presenterats av den grupp som arbetar med 

förtroendemannaorganisationens arbetssätt. Detta har delgivits styrelsen. Tanken är 

att knyta till sig en person med specialkompetens inom kommunikation, i styrelsen 

eller som adjungerad. Namnförslag tas fram under kretskonferensen. Styrelsen 

beslutar att godkänna detta upplägg samt fram tills beslut är taget utse Owe P som 

styrelsens kontaktman i frågan 

  

MÄSSVERKSAMHET SO-NORR 

 Ordförande informerade om de tankar som finns att lyfta fram mässverksamheten 

mer i norr. Under 2014 avsätts medel både från länsföreningar och SO-budget för 

att på ett bra sätt genomföra i första hand Nolia (Piteå) samt Fäviken (Jämtland). I 

styrelsen har Kristina G, Åsa K samt Lars-Erik A utsetts i mässgrupp för Nolia. 

Utöver detta deltar Kurt Lundgren samt Jonny Hallman. Från personalen är 

kontaktperson Björn Sundgren. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga 

informationen till handlingarna 

 

 

VALBEREDNING RIKS 

 Owe P redogjorde för arbetet i valberedningen på riksnivå. Då Kristina G avsagt sig 

omval till sommaren så vill man gärna ha nya nomineringar från Norrbotten. 

Förslag kom på Åsa Karlsson och Anna Sundén. Frågan tas upp med K-G 

Abrahamsson under helgen. Styrelsen beslutar att bereda frågan under helgen, 

lyssna av med påtänkta kandidater och överlåta till AU att besluta i frågan så att 

uppgifter kan skickas till riksvalberedningen före 20 december 

 

INBJUDAN FINLAND 

Den tidigare utskickade inbjudan till träff med företrädare för Jägarnas organisation 

i Finland står öppen. Vädret sätter stopp för träff under 2013 men planer kan göras 

för hösten 2014. Styrelsen beslutar att ställa sig positiva till inbjudan samt uppdra åt 

Tore H att bevaka frågan inför kommande höst 

 

KRETSBIDRAG RÅNEÅ 

Frågan om ansökan om särskilt kretsbidrag låg inom de riktlinjer som är fastställda 

för detta. Det gäller tillskjutande av medel för genomförande av 

jägarskoleutbildning i skolan. Styrelsen beslutar att grunderna i kriterier för särskilt 

kretsbidrag är uppfyllda då mål är prioriterat och kretsen tillskjuter större delen av 

finansieringen. Kravet på återredovisning av resultatet kvarstår. Ett extra 

kretsbidrag på 5 000 kronor enligt ansökan beviljas 
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PROFILPRODUKTER/SPONSRING 

Ordförande tog upp frågan om hur styrelsen såg på framtagande av värvarmaterial 

och var och på vilket sätt vi ska marknadsföra loggan och namnet Jägareförbundet. 

Styrelsen beslutar att frågan hanteras av personalen i första hand samt att de 

nationellt framtaget material nyttjas och köps via nya web-shopen på 

Jägareförbundets hemsida 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Skrivelse angående ÄFO 5 

b) Fullmakt föreningens vapen 

c) Medlemsjakten Uppsala 

d) Älgförvaltning Piteå 

 

 Styrelsen beslutade att 

a) De interna striden inom delar av Råneå/ÄFO 5 är olyckliga men personerna är 

tillsatta av Länsstyrelsen och klagomål bör gå direkt till Länsstyrelse och 

viltförvaltningsdelegation. Frågan får sedan hanteras vidare vid kommande 

nomineringsarbete. Viktigt att påtala att ÄFO 5 har tre jägarrepresentanter, om 

man inte vill samarbeta med en återstår två andra! 

b) En fullmakt tecknas för att tydliggöra vem som har rätt att nyttja föreningens 

vapen för övning/utbildning. Fullmakten bifogas protokollet (bil.2) 

c) Åsa Karlsson övertar ansvaret som ”reseledare” då Roger Lundqvist inte kunde 

följa med. Detta innebär att föreningen betalar Åsa´s deltagande vad gäller 

reskostnader och utbildning. Åsa är även berättigad till arvode dessa dagar. 

Eventuellt tillkommande kostnader står Åsa själv för. 

d) Information om förvaltningen i Piteå var klargörande.   

  

 

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsen beslutar att 

 Kommande möten med styrelsen blir 21 februari, 13 mars samt 4 april. 

   

AVSLUT 

 Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet  

  

 

Vid pennan / Björn Sundgren  
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Bilaga 1 
Kriterier för nyttjande av jaktmarken i Spikberget 

Länsföreningen har från och med jaktsäsongen 2013/2014 arrenderat jaktområdet Spikberget av Sveaskog. Området 

ligger nordväst om Edefors i Bodens kommun och består av produktiv skogsmark samt ett naturreservat kring Görjeån 

på sammanlagt 1446 hektar. 

Jägareförbundet Norrbotten har full nyttjanderätt på marken, betalar arrende till Sveaskog samt betalar fällavgifter på 

älg till Sveaskog/Länsstyrelse enligt gällande prislistor. Tilldelningen av älg 2013 var 2+2.  

Det finns inga jaktkojor eller annat boende på marken. 

Syftet med arrendet är att säkerställa att Jägareförbundet Norrbotten kan erbjuda jaktmöjligheter till prioriterade 

kategorier.  I första hand är marken och jakten tänkt för utbildning av nya/blivande jägare.  

Älg- och småviltjakt nyttjas enligt av styrelsen fastställd plan med dessa prioriteringar 

- Av länsföreningen inbjuden jakt inom kriterier för ”Jakt för alla” vilket innefattar ungdom, nya jägare, 

nysvenskar, kvinnliga jägare samt funktionsnedsatta 

- Av länsföreningen godkända jakter med förtroendevalda inom Jägareförbundet 

- Av länsföreningen godkända jakter med externa gäster 

Då marken är relativt liten med en älgtilldelning som inom överskådlig tid knappast blir högre anser vi inte att 

älgjakten på att seriöst sätt kan nyttjas annat än under de arrangemang som planeras av länsföreningen. För 

småviltjakten finns möjlighet för kretsarna att vi bokning av marken nyttja denna. 

För bokning av marken gäller: 

- Av länsföreningen beslutad aktivitet har företräde 

- Ej nyttjad tid på marken får bokas av kretsarna under förutsättning att den nyttjas på samma grunder som ovan 

vad gäller prioriteringar 

- Vid bokning av marken från kretsarna gäller ”först till kvarn”. Länsföreningen förbehåller sig dock rätten att 

justera detta för att i mesta möjliga mån ge samtliga kretsar som vill möjlighet att nyttja marken. 

Fällt vilt hanteras på något av följande sätt: 

ÄLG 

- Försäljning på plats till deltagande jägare till fullpris enligt prislista från Sveaskog+Länsstyrelse 

- Försäljning till vilthandlare 

- Behålls för nyttjande i verksamhet kopplad till Jägareförbundet Norrbotten 

SMÅVILT 

- Behålls av jägare alternativt av Länsföreningen för nyttjande i föreningsaktiviteter 
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Bilaga 2 

 

Intyg om rätt att nyttja vapen 

Jägareförbundet Norrbotten äger följande vapen för målskjutning: 

Kulgevär   22lr Brno  849536 

Kulgevär  22lr Krico 300  369942 

Kulgevär  6,5x55 Sako Hunter 592878 

Kulgevär  6,5x55 Sako  560623 

Kulgevär  6,5x55   60344 

Hagelgevär  12 Pietro Beretta D25796B 

 

Följande personer har av styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten getts rätt att nyttja 

föreningens vapen för övning och utbildning. Tillståndet gavs vid styrelsemöte 2013-11-29 

och gäller tills vidare. 

 

Björn Sundgren  19640414-1050 

Niklas Lundberg  19680408-8612 

Roger Lundqvist  19661115-8996 

S-O Wiklund  19370829-8512 

Åsa Karlsson  19590203-8982 

Mikael Samuelsson  19640118-1992 

 


