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Styrelsearbetet lokalt 
Under 2015 har länsföreningen haft två styrelsemöten båda på Väla. Bokslut och behandling av 

stämmohandlingarna har varit tunga mötespunkter. Vi kan konstatera att Länsföreningen i Södra 

Älvsborg nu mer har fått ordning på sin ekonomi. Genom att vi idag inte har vare sig fastighet-

er/byggnader eller anställda i föreningen, kan vi ägna oss åt vad för jaktlig verksamhet som vi behöver 

stötta och/eller vara med att finansiera. Vi har för 2014 ett mindre överskott i bokslutet och sett över 

tid skall vi ”styra” mot 0-resuktat för att på så sätt se till att vi får verksamhet för pengarna. 

Andra frågor som vi lagt tid på är planering av 2015-års aktiviteter såsom länsfinalen av kretskampen, 

ungdomslägret mm. 
 

 

 

Ordförandekonferens 
Samtliga länsordföranden var samlade på Öster Malma den 13 och 14 februari. På denna ordförande 

konferens, så följdes förra konferensen upp, alltså vad hade gjorts sedan sist vad gäller medlemsvärv-

ning. Detta är ju en av de viktigaste arbetsuppgifterna inom förbundet under 2015 – att bli flera med-

lemmar.  

Vidare informerades om aktuella frågor, såsom den nedlagda jaktlagsutredningen och om hur vi skall 

försöka få till lösningar på problem, som skulle hanterats i jaktlagsutredningen, men nu hänger i luf-

ten. En annan intressant punkt på dagordningen var rapporter om den då precis avslutade vargjakten. 

Här måste vi övriga jägare rikta tack till dem som gjort vargjakten möjlig och till dem som på ett 

mycket effektivt sätt bedrivit jakten. Genomförandet av vargjakten har definitivt varit en framgång för 

Förbundet. 

Daniel Ligné informerade också om hur förbundet kommer att hantera den utvärdering som älgjaktsy-

stemet skall genomgå efter årets jaktsäsong. Här har vi bl.a. den överfinansiering, som länsstyrelserna 

lyckats få igenom. Minskad administration för myndigheterna, men ökade kostnader för jägarna!! 

Detta måste vi försöka komma till rätta med. 
 

 

Övrigt 
Genom de funktionsansvariga tjänstemännen i Syd har länsföreningarna i syd varit kallade till en 

mängd olika funktionsmöten. Genom att flera av mötena har varit på vardagar, med långa resor, har vi 

inom länsföreningen fått dela upp ansvaret för deltagande. Detta är ju ett problem när tjänstemannaor-

ganisationen möter förtroendeorganisationen, genom att det för förtroendemännen är ett problem med 

tider mitt i veckan.  
 

 

Kommande möten/aktiviteter 
Länsföreningsstämma den 26 mars kl 19.00 på Viskastrandsgymnasiet. 

Nästa styrelsemöte är ett konstituerande möte i Länsföreningen efter årsstämman och sker tisdagen 

den 31 mars 2015 på Väla. 
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