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Infoblad nr 1/2013  
 

 

Styrelsemöte/Workshop I 
Styrelsemötet den 8:e januari samförlades med Workshop I i projekt Jakten på framtiden. 

Först på kvällen hade styrelsen under ledning av Magnus Rydholm en workshop där vi i 

första vändan skall göra en omvärdsanalys för att medvetliggöra förbundet om vad som 

kommer att krävas u i framtiden. Resultaten av de workshops som hållits i hela ladet skall 

sedan ligga till grund för fortsatt arbete i workshop II resp. workshop III och skall sedan ut-

mynna i ett stämmobeslut i början av juni för hur Svenska Jägareförbundet skall utvecklas. 

Tyvärr var lågt ifrån alla jaktvårdskretsar representerade vid mötet den 8 jan men worksho-

pen genomfördes på ett mycket proffsigt sätt. 

Kvällen avslutades sedan med ett kort styrelsemöte som framför allt avhandlade vad som 

skulle tas upp på kommande kretskonferens. 
 

 

Kretskonferens 
Den 15:e januari hade länsföreningen kallat till kretskonferens på Väla. Endast åtta jakt-

vårdskretsar hade hörsammat utsänd kallelse. Ämnet för dagen var bl.a. ungdomsfrågor med 

aktiviteter lämpade för ungdomsverksamheten. Hanna Ståhl, jaktvårdskonsulent, deltog på 

mötet och lämnade tips för hur vi kan få igång en ungdomsverksamhet värd namnet. En akti-

vitet som vi måste satsa på 2013 är kretskampen så att vi från vår länsförening blir represen-

terad i länsfinalen för kretskampen. Lägerverksamheten på Väla som på nytt drogs igång 

2012 fick inte tillräckligt intresse, så frågan om lämplig tid för läger diskuterades. Nytt ung-

domsläger skall vi försöka anordna 2013. 

Medlemsfrågan diskuterades också på kretskonferensen. Tyvärr har förbundet tappat ca 15% 

medlemmar och här har vi också drabbats i Södra Älvsborg. Medlemsrekrytering är därför en 

prioriterad fråga där det gäller att både rekrytera nya medlemmar och återrekrytera de som 

inte betalat sin medlemsavgift. I rådande tider är det viktigare än någonsin att ha en enig och 

stark jägarorganisation som motvikt till alla jaktens belackare. 

Utöver ovanstående punkter avhandlades också information från Studiefrämjandet liksom vi 

redovisade projektet ”Kretsarna siktar framåt”. Matrialet för ”Kretsarna siktar framåt” finns 

på SvJF´:s hemsida för nerladdning/utskrift. 
 

 

Ordförandekonferens på Öster Malma  
Samtliga länsordföranden var kallade till ordförande konferens på Öster Malma den 15 och 

16 feb. I sitt hälsningsanförande så talade vår ordförande Björn Sprängare om viktiga frågor 

som förbundet står inför med medlemstapp, projektet ”jakten på framtiden” samt stundande 

jaktutredning som förbundet måste bevaka.  

Det är idag ingen hemlighet att furbundet blöder ekonomiskt med vikande medlemstal. För-

bundsstyrelsen har därför uppdragit åt generalsekreteraren att göra besparingar men likväl 

också satsningar för att möta framtiden. På Ordförandekonferensen redovisades en första 

besparing/satsning med att slå samman våra tidningar, men samtidigt satsa på den digitala 

nyhetsförmedlingen. Detta skall sjössättas under 2013. 

Generalsekreteraren redovisade arbetsläget i ”Jakten på framtiden”. Förbundet genomför nu 

”workshop II” men parallellt så har man också intervjuer med personer/organisationer som 

finns representerade i samhället för att få deras syn på Jägareförbundet och hur man tror att 

man bör utvecklas för att möta framtiden. Samtidigt så har vi också på webben en medlems-

enkät för att alla medlemmar skall kunna göra sin röst hörd. Tyvärr har man hittills endast fått 

in ca 1200 svar på webbenkäten, men den är öppen under hela februari. 
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En för vår framtida jakt viktig fråga är den pågående ”Jaktlagsutredningen”. Daniel Ligne 

redovisade hur långt utredaren Håkan Larsson kommit i nuläget. Det som kan oroa är att det i 

direktiven står att jaktlagsstiftningen skall anpassas till EU-rätt och med tanke på rovdjurs-

förvaltningen så ger detta en ”bitter eftersmak”. Vi får hoppas att detta kan hanteras på bästa 

sätt. 

Ingen Ordförandekonferens utan rovdjursdiskussioner – så även på denna! Naturvårdsver-

kets Förvaltningsplan för vargen har fått utomordentligt hård kritik av samtliga remissinstan-

ser så frågan lyftes om denna förvaltningsplan verkligen var något att bygga på eller man 

tvingas att starta från noll igen? Det finns nu underlag till en konsekvensanalys för vargens 

utbredning och dessa uppgifter kommer att släppas efter hand. Det är naturligtvis viktigt att 

tydliggöra kostnaderna för vad vargetableringar innebär ekonomiskt. 

En mycket bra ordförande konferens med stor enighet om hur man i en svår tid bör agera för 

att möta framtiden. 
 

Styrelsemöte  
Vid styrelsemötet den 19 feb. kretsade det en hel del kring bokslutsfrågor och verksamhets-

berättelser. Styrelsemötet var delvis gemensamt med stiftelsen för att vår Revisor skulle 

kunna redovisa de båda boksluten vid samma tillfälle. 

Länsföreningen har gjort ett bokslut med ett klart överskott. Överskottet har sin uppkomst i 

händelser av engångskaraktär, så man får inte dra alltför stora växlar på årets bokslut och 

medlemstappet kommer naturligtvis att ge upphov till ett intäktsbortfall framöver om inte 

medlemstalet kan återskapas.  

Besluts togs om att SvJF instruktörer skall få en ”Instruktörsjacka” med SvJF emblem, så att 

man uppträder enhetligt på kurser och samlingar. 

Det lämnades också ett antal rapporter från bl.a. ordförandekonferensen, kretskonferens, 

kretsårsmöten mm. 

 

Workshopp II  
Den 21 feb. samlades styrelsen och representanter och av kallade ca 25 personer hade endast 

7 mött upp på workshop II. Tråkigt med så få intresserade när förbundet gör en sådan satsning 

där ALLA kommer att ha möjlighet att få göra sin stämma hörd. På Workshop II var ju upp-

giften att försöka sätta mål och vision för Svenska Jägareförbundet 2025 samt att också ta 

fram delmål för att uppnå visionen. 

Projektet ”Jakten på Framtiden”, med sin workshops, medlemsenkäter, intressentenkäter 

o.dyl., är mycket professionellt upplagt och förhoppningen är naturligtvis att vi medlemmar 

ger synpunkter på hur förbundet bör utvecklas, så att vi får det förbund som vi vill har i fram-

tiden. 
 

Kommande möten 
Länsföreningens årstämma kommer att vara torsdagen den 21 mars  kl 19.

00
 på Viskast-

randsgymnasiet 

Nästa styrelsemöte, tillika konstituerande möte, sker måndagen den 25 mars 2013 kl 18.
30

 

på Väla. 

Workshop III går av stapeln onsdagen den 3 april kl 18.
30

 på Väla 
 

 

Viktigt är att alla medlemmar verkligen går in och lämnar synpunkter på medlemsen-

käten  http://www.jagareforbundet.se/Jaktenpaframtiden/  så sprid denna länk ut till alla 

tänkbara!!! 
 

 
Ev. frågor ang ovanstående besvaras av Bengt-Ove Ström 0705/16 26 69 

http://www.jagareforbundet.se/Jaktenpaframtiden/

