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Infoblad nr 2/2013  
 

Jakten på framtiden 
Sv Jägareförbundet har gjort en storsatsning på att staka ut förbundets framtid. Genom projektet 

”Jakten på framtiden” har samtliga medlemmar fått möjlighet att lämna synpunkter. För den en-

skilde via webben och länsföreningar och kretsar via workshops. Upplägget av projektet har varit 

mycket proffsigt, där första workshopen var en omvärdsanalys, andra avsåg att sätta en långsiktig vis-

ion för förbundet och i avslutande workshop gällde det att komma med aktiviteter både i närtid och på 

lite längre sikt för att förbundet skall kunna förverkliga den långsiktiga visionen. I Södra Älvsborg har 

det varit svårt att få intresse för hur vi vill utveckla Svenska Jägareförbundet och på flera av Works-

hoparna har närvaron varit undermålig. Nu har i stort samtliga länsföreningar haft Workshop III, så nu 

återstår för projektledningen att sammanställa vad som framkommit och på Årsstämman i början på 

juni skall de valda ombuden besluta om den Strategiska utvecklingsplan som projektet skall utmynna 

i. 
 

SO-råd 
Den 27:e februari hade vi ett SO-råd i Skedhult. Naturligtvis kretsade en hel del information runt 

projekten ”Jakten på framtiden” samt ”Kretsarna siktar framåt”. 

I övrigt diskuterades Vildsvinsfrågorna en del. Ett måltal som man satt 
1
/3 avsamtliga kretsar skall 

under året genomgått en två kvällars utbildning i vildsvinsförvaltning.  

Vi har ju nu också en ”Handlingsplan Vildsvin” att förhålla oss till och viktigt är att vi ser till att den 

blir känd bland våra medlemmar.  

Jag fick också på mötet kännedom om att SvJF har en utbildning för ÄSO på gång. Och nu vet vi att 

dessa utbildningskvällar redan är bokade för vårt område. Utbildningen sker med hjälp av förbundets 

konsulenter och är en två-kvällars utbildning som riktar sig till två till tre deltagare från varje ÄSO. 

De första utbildningskvällarna är 22 april på Väla alt. 23 april i Månstad byggdegård.  
 

Årsstämma 
Den 21 april hade vi vår Årsstämma. En lugn tillställning med idel omval på förtroendemannasidan. 

Från förbundsledningen var Peter Eriksson representant och han pratade om vad förbundet har för 

tankar om framtiden. Vår länsansvarige konsulent, Karl-Johan Brindbergs, pratade bl.a. om hur vi 

skall ta oss an vildsvinsfrågan.  

Strax under hundra personer (ombud, gäster och medlemmar) mötte upp på stämman. 

 

Styrelsemöte 
Ett konstituerande styrelsemöte hölls på Väla den 25 mars. Arbetsgrupper, kretsfaddrar och hand-

lingsplaner uppdaterades.  

Det pratades en del om nya hemsidan, som skall lanseras i början av april. Viktigt att vi verkligen hela 

tiden bidrager med nytt material, så att hemsidorna blir intressanta att besöka. 

 

Opinionsbildning 
Vi har fått in två debattartiklar i Borås Tidning gällande rovdjuren. Den första debattartikeln fokuse-

rade på att man måste ha lokal acceptans för att kunna ha stora rovdjur. Den andra pekade på att man 

måste få till jakt på vargen för vargens skull. Vargen måste bli skygg annars kommer inte befolkning-

en att acceptera den. Läs artiklarna på www.bt.se/debatt 

 

Kommande möten 
Nytt SO-möte hålls i Växjö den 8 april och där representerar Bo-Erik Person oss i Södra Älvsborg 

Nästa styrelsemöte sker måndagen den 29 april 2013 kl 18.
30

 på Väla. 
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