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Svenska Jägarförbundets årstämma 1 och 2 juni 
Stämman var i år en s.k. arbetsstämma och var förlagd till Öster Malma. Södra Älvsborg represente-

rades av Bo-Erik Person och undertecknad och samtliga har i olika referat (bl.a. i Svensk Jakt Nyhet-

er) kunnat läsa om vad som där sig tilldrogs.  

Genom projektet ”Jakten på framtiden”, som redovisades på stämman, har nu Svenska Jägareförbun-

det fått en plattform att jobba utifrån och nu vidtager genomförandefasen av ett omfattande arbete som 

måste till för att förbundet skall vidmakthålla sin position i samhället. 

 

Ungdomsläger 
Länsföreningen tillsammans med Nätverket Unga Jägare ordnade 8 och 9 juni ungdomsläger på Väla. 

Tiotalet ungdomar hade anmält sig till lägret och vädrets makter var behjälpliga oss till ett lyckat lä-

ger. Förhoppningsvis kommer detta att bli en återkommande tradition i Södra Älvsborg, eftersom det 

är på nästa generation jägare vi måste satsa för att vårt förbund skall vara fortsatt starkt och kunna 

påverka våra beslutsfattare. 

 

Studieresa 
Man har ju utlyst 2013 till Kronhjortens år. Vi kan ju nu se stammar av kronhjort etablera sig på olika 

håll inom vårt område och med anledning av detta så har vi anordnat en studieresa för styrelsen till 

Danmark för att studera förvaltning av kronhjort. Studieresan gick av stapeln 6 och 7 juni och var ett 

samarbete med Länsföreningen i Halland och med på resan var också vår jaktvårdskonsulent Karl-

Johan Brindbergs, som för övrigt gjort sin jaktliga utbildning i just Danmark och tack vare detta hade 

vi goda kontakter för att komma till lämpliga studieobjekt.  

Erfarenheten från resan är väl kanske att vi har stora skillnader i hur jakt bedrivs hos oss och i vårt 

sydliga grannland, men när det gäller förvaltning av hjorten, så är det väl till stora delar samma förut-

sättningar som gäller. Det är bara att få dessa omsatta i praktiken som kan vara den stora utmaningen.  

 

Styrelsemöten 
Vi har haft styrelsemöte på Väla den 12 juni. Där lades fokus hur planerade aktiviteter skall genomfö-

ras och hur vi bemannar dessa. Utöver detta  fanns ordinarie styrelse punkter på agendan såsom eko-

nomi, rapporter från genomförda aktiviteter, rapporter från kretsfaddrar mm. 

En viktig del på styrelsemötet var avstämning av våra handlingsplaner så att det vi planerat under året 

också blir genomfört. Glädjande nog så kan vi konstatera att en stor del av planerade aktiviteter nu 

genomförts eller fått ett genomförande datum.  

 

Kommande aktiviteter 
Jakthundens dag på Väla går av stapeln 3 augusti  

Vi finns representerade på Matens dag på Hoffsnäs den 11 augusti 

Länsfinal i Kretskampen går på Bredareds skyttecenter den 24 augusti 

Nästa styrelsemöte sker måndagen den 26 augusti 2013 kl 18.
30

 på Väla. 
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