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Styrelsearbetet lokalt 
Under hösten har länsföreningen haft tre styrelsemöten, varav två efter älgjaktspremiären. Det har 

varit stort fokus på hur vi skall kunna bli fler medlemmar och hur vi skall organisera aktiviteter så att 

medlemstalen ökar. Vi har också haft en kretskonferens där tre representanter från varje krets var 

inbjuden att deltaga. Resultatet från kretskonferensen redovisas nedan. 

Vi har också fått presentation av en ”eftersöksgrupp” som vill organisera eftersöksekipage i S. Älvs-

borg. Tanken är att den som inte har egen hund skall kunna få effektiv hjälp om olyckan är framme. 

Detta vore säkert en bra aktivitet att lösa kretsvis eftersom det bygger på ”närhet”. 

Länsföreningens styrelse har också nominerat representanter till ”Älgförvaltningsgrupperna”. Den 

nya älgförvaltningen har ju, när årets jakt löpt ut, verkat i tre år och skall utvärderas samtidigt som 

mandatperioden för representanterna i ÄFG löper ut. Våra nomineringar är följande: 

ÄFO 8: Anders Andersson, Blidsberg, Tore Stening, Alingsås, samt Lars Kärnqvist, Hultafors 

ÄFO 9: Lennart Appelqvist, Länghem, Bo-Erik Persson, Äspered, samt Johan Samuelsson, Öxnevalla 

Beslut om vilka som kommer att sitta i grupperna tas av Länsstyrelsen. 
 

 

 

Kretskonferens 
På kretskonferensen, den 17 nov, hade vi en enkel workshop/grupparbete just kring frågan hur vi 

skall jobba för att bli fler medlemmar. Många bra förslag noterades och nu gäller det att jobba både på 

kretsnivå och i länsföreningen.  
 

Kretskonferensens ”att göra lista” ser ut som följer: 
 

 ”VÅGA FRÅGA” Försök inte bara värva medlemmar i egna 

jaktlaget! 

 Sprid medlemsvärvning utanför jägarleden Tänk utanför ”boxen” fråga även typ ”frisö-

rer” o. liknande 

 Jobba med medlemsvärvning på våra jaktskyt-

tebanor 

Ta högre avgift för dem som inte är medlem-

mar i SvJF. 

 Ordna föreläsningar som attraherar Välj ämnen som kanske också attraherar folk 

utanför jägarkåren 

 Våga differentiera entréavgifter för medlemmar 

resp icke medlemmar 

Har vi arrangemang som vänder sig till all-

mänheten kan vi ge medlemmar rabatt. 

 Utnyttja Rådde Viktigt att utnyttja Rådde så att vi kan ge till-

baka till dem som gjort något bra. 

 Skapa ungdomsaktiviteter! Genom att ”köra” kretskampen, ordna ung-

domsläger o.dyl. så kan vi ”fånga” ungdo-

marna tidigt. 

 Besöka Jägarskolor Genom att vi rabatterar Jägarboxen borde vi 

också få komma och informera om SvJF på 

alla jägarskolor 

 Vara tydliga i Rovdjursfrågan Vi har ett demokratiskt fattat beslut inom SvJF 

sedan lång tid tillbaka om acceptans för 150 

vargar och det har vi hållit fast vid!  

 Verka för medlemsnytta! Alltid tänka: Vad gagnar våra medlemmar. 
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Utöver ovanstående kom fram att vi också skall verka för: 

 En differentierad medlemsavgift Försöka via motioner till SvJF få tillbaka 

”stödjande medlem”. 

 Marknadsföring via kända personer Försöka engagera kändisar på riksplanet som 

är jägare 

 

Länsföreningen har tänkt att utlysa en ”värvningstävlan” mellan våra kretsar. Den krets, som fått 

procentuellt störst medlemstillströmning (sett oktober 2014 till oktober 2015), får behålla hela 90-

kronan för de nya medlemmarna, som ett extra kretsbidrag under 2015.  

Som redan framgått av SvJF´s hemsida så erbjuds nya medlemmar nu medlemskap fram t.o.m. juni 

2016 för årsavgiften kr 600:-. 
 

 

Ordförandekonferens 
Samtliga länsordföranden var samlade på Öster Malma den 14 och 15 nov. Även på ordförandekon-

ferensen var det stort fokus på medlemsvärvning, därför kändes det verkligen som om vi, i Södra 

Älvsborg, varit rätt ute med vår kretskonferens, som kom veckan efter ordförandekonferensen. 

Som information på ordförandekonferensen lämnades kort var man står i jaktlagsutredningen. Detta 

är den mest avgörande utredning för hur den framtida jakten kan få bedrivas. Här måste SvJF priori-

tera resurser, så att vi fortsatt kan få bibehålla jakten med bl.a. löshund på det sätt som vi haft under 

lång tid. Men det ställs också stort ansvar på den enskilde jägaren och inte minst på vår jaktetik, 

såsom vi vill framstå mot allmänheten. 

Det politiska läget diskuterades också inte minst sett utifrån rovdjursproblematiken som föreligger i 

mellan Sverige 
 

  

VO-råd 
I mitten av oktober hade vi ytterligare ett VO-råd på kontoret i Skara. Vid detta VO-råd så enades 

länsföreningarna om att förorda Skara som kontorsplaceringen i vårt område. Kontoret är ju egent-

ligen bara en arbetsplats för tjänstemännen och väldigt få om ens några medlemmar besöker kontoren 

utan kontakten sker via telefon och mail. Kontorsplaceringen i Skara är, sett ur personalens synvinkel, 

den bästa, eftersom flera har sin bostadsort i anslutning till Skara. 
 

 

 

Kommande möten/aktiviteter 
Nästa styrelsemöte i Länsföreningen sker måndagen den 12 januari 2015 på Väla. 

Kretsarnas årsmöten skall hållas innan februari månads utgång 

Länsföreningsstämma den 26 mars kl 19.00 på Viskastrandsgymnasiet. 

 

 

Länsföreningen vill tacka för ett gott samarbete under 2014, med många ideella arbetstimmar, för för-

bundets räkning och samtidigt vill vi önska alla medlemmar en riktigt 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

                                                            gm Bengt-Ove Ström 
 

 

 

 

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


