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Styrelsemöten 
Vi har haft fyra styrelsemöten på Väla under hösten. Det senaste hölls den 16 dec. 

Utöver detta hade vi traditionella styrelsemötespunkter där egentligen allt flyter som planerat inom 

Länsföreningen. Vi kan nu konstatera att medlemstrenden har vänt och vi blir åter fler i Svenska Jäga-

reförbundet. Vi i Södra Älvsborg har ökat medlemstalet med ca 4,8 % på årsbasis.  

En annan punkt som debatterades länge och väl på styrelsemötet var Naturvårdsverkets satta referens-

värden för rovdjuren och vad som detta kan få för konsekvenser och hur vi kan rusta oss inför kom-

mande troliga skyddsjakter. 

Vi fick också en lägesrapport över hur älgjakten gått så långt i ÄFO8 och ÄFO9. Älgjakten pågår fort-

farande och det kommer naturligtvis se lite annorlunda ut när vi slutredovisar jakten på våren 2014. 

 

Ordförandekonferens 
Höstens ordförandekonferens hölls den 15 och 16 nov. I samband med ordförandekonferensen hölls 

också ett uppföljande SO-syd möte där Jihm Forsberg redovisade tänkta satsningar i SO-syd. 

På ordförandekonferensen redovisades medlemsutvecklingen och hur den positiva trenden löper över 

hela Sverige. Vi ordföringar var också övertygade att mer fanns att göra på medlemsfronten och här 

har vi alla möjlighet att bidraga. 

En fråga som diskuterades på ordförandekonferensen var hur jaktlagsutredningen kan komma att på-

verka oss i framtiden. Här gäller det att vara på vår vakt så att den Nordiska jakttraditionen får leva 

vidare utan inskränkningar från EU och andra som gärna vill påverka oss jägare. 

Bo sköld redovisade verksamhetsplan 2014 och den finns idag publicerad på förbundets hemsida. 

Andra dagen uppehöll vi oss vid resultatet av ”Jakten på framtiden” och hur vi skall använda detta 

rådslag för att på bästa sätt främja medlemsnyttan.   
 

Utöver Ordförandekonferensen har samtliga ordföringar också deltagit i ett telefonmöte den 13 dec. 

Frågan som där diskuterades var riksdagens beslut i rovdjursfrågan och hur detta kommer att hanteras 

i fortsättningen av våra myndigheter. Jägarförbundets ståndpunkt är och förblir att vi måste få till en 

licensjakt under 2014 som åtminstone stoppar rovdjurstillväxten i landet. 

 

Kretskonferens 
Vi hade kretskonferens på Väla den21 nov. Tyvärr var intresset för kretskonferensen inte speciellt 

stort och endast ett mindre antal kretsar var representerade. 

Jihm Forsberg vår nye SO-chef var med och presenterade sig samt drog Jägarförbundets satsningar för 

2014. Därefter pratade Göte Johansson, vår representant i viltförvaltningsdelegationen, om hur arbetet 

fungerar i delegationen och hur tjänstemännen jobbar på länsstyrelsen med viltfrågorna.  

Det lämnades också en kort INFO från ordförandekonferensen med möjlighet till att ställa frågor. 

Utöver detta diskuterades hur vi kan intressera ungdomar att bli medlemmar i förbundet. 

 

Kommande aktiviteter 
Länsföreningens AU skall träffa länsföreningens valberedningen direkt efter nyår. 

Nästa styrelsemöte sker måndagen den 3 februari 2014 kl 18.
30

 på Väla. 

Kretsarnas årsmöten skall hållas innan februari månads utgång 

Länsföreningens årsmöte är planerat till torsdagen 3 april 2014 
 
 

Länsföreningen vill tacka för ett gott samarbete under 2013, 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 


