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Information och Styrelsen har haft 14st protokollförda möten och en del arbetsmöten.  

opinion under året. Kontakten med media, radio, TV samt lokalpressen är god.  

Jägareförbundet Värmland har under året skickat ut flera pressmeddelanden och haft 

ett flertal inslag i media, främst kring älgjakt och rovdjur. Vidare har styrelsen haft ett 

antal möten och kontakter med myndigheter och politiker för att informera och 

påverka i jaktliga frågor. Mattias Scholz är länskommunikatör, adjungerad i styrelsen, 

och ansvarar för hemsida, sociala medier och kontakten gentemot kretsarna i 

kommunikationsfrågor. På facebook var det inlägget som rörde Mikael Grankvists 

föreläsning om kråkjakt som setts av 1448st unika besökare.  

Ordförande Anders Olsson ansvarade för information & opinion under året som gått. Till 

sin hjälp har han haft styrelseledamöter och jaktvårdskonsulenter i olika frågor. 

 

Medlem Jägareförbundet Värmland fortsätter öka sitt medlemsantal, det här året med 

ytterligare 201st. Vi är nu 7 765 medlemmar, av dem är 755 kvinnor och 492 

ungdomar. Det betyder ökning i samtliga kategorier. En ytterligare positiv siffra att 

rapportera är antalet jaktkortslösare i länet, 12 529 st vilket är 196 stycken fler än förra 

året. Det är mycket glädjande att den positiva trenden håller i sig och det samlade 

medlemsarbetet i våra jaktvårdskretsar likväl som på länsnivå bär frukt. 

 Ledamot Britt-Marie Nordquist tillsammans med Lena Olsson, administratör, ansvarade 

för verksamheten under året.    
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Länsstämman  Jägareförbundet Värmlands länsstämma hölls den 30 maj. Med hänsyn till den 

pågående pandemin senarelades stämman med förhoppningen att den skulle kunna 

genomföras på traditionellt sätt. Men, med hänsyn till den pågående smittspridningen 

av Covid-19 fick stämman genomföras digitalt. Ett mindre presidium var samlat på 

Jägareförbundets kontor i Karlstad och mötet leddes därifrån. Det deltog ca 70 

personer som valda ombud, styrelseledamöter, övriga medlemmar, särskilt inbjudna 

gäster och personal verksamma inom länet.  

 Efter att ordförande Anders Olsson hälsat välkommen och öppnat stämman hölls en 

parentation över bortgångna jaktkamrater och stämman förenades i en stunds tystnad 

till deras minne. Jessica Larsson, länsansvarig konsulent, föredrog därefter de tekniska 

anvisningarna för mötet som efterföljdes av att Anders Olsson höll ett anförande om 

aktuella frågor som Jägareförbundet framförallt jobbar med i länet. 

 Lennart Johannesson valdes till ordförande att leda stämmoförhandlingarna. Stämman 

flöt på bra trots ovanan från deltagarna att genomföra det i digital form. Tre motioner 

och en proposition behandlades på stämman. En av motionerna handlade om 

geografisk spridning av länsföreningens styrelseledamöter, vilken avslogs. Bland annat 

med motiveringen att uppdraget som ledamot i styrelsen omfattar att arbeta för och 

representera hela Värmland. Ytterligare en motion avslogs med yrkandet, ingen 

frilevande varg i Sverige. Att anta en nollvision för varg ses inte som en framkomlig väg i 

dagsläget utan riskerar att undergräva förtroendet för Svenska Jägareförbundets 

arbete. Men, Jägareförbundet ska fortsätta verka för att vi ska ha så få vargar som 

möjligt och att koncentrationerna ska minskas. Styrelsen hade lagt en proposition om 

val av valberedning i Svenska Jägareförbundet vilken antogs. 

 Mikael Samuelsson representerade förbundsstyrelsen på stämman och höll ett kort 

anförande om viktiga frågor som Svenska Jägareförbundet jobbar med nationellt. 

 Under stämmoförhandlingarna valdes Anders Olsson till ordförande i länsföreningen. 

Jaktskytte  Länsälgen lockade i år 58 skyttar till start i den individuella tävlingen och tio 

viltvårdsområden ställde upp i lagtävlingen. Suverän segrare, i år igen, blev Jonas Lööv 

från Kils jakt och sportskytteklubb. Jonas sköt fullt, 140 poäng, och samtliga skott satt i 

innerringen på älgfiguren. Andra platsen gick till Conny Lööv från Kils jakt och 

sportskytteklubb. Även han med 140 Poäng, men med ”endast ” 4 femettor. Bronset 

tillföll Jonny Jansson från Morast-Västergårdens vvo på 139 poäng.  

I lagtävlingen segrade Ölme östra vvo i klassen för större vvo:n och Hensgårds vvo 

segrade i  mellanklassen och i lagtävlingen för mindre vvo:n segrade Visnumskil norra 

vvo. Komplett resultatlista finns på Jägareförbundet Värmlands hemsida. 

 Ledamot Andrée Brask tillsammans med Lars Björk (Västerås), regionansvarig 

jaktskytte, ansvarade för verksamheten under året.    

Utbildning  Vi har under året erbjudit färre utbildningar pga Covid-19. Under våren ställdes samtliga 

utbildningar in, förutom de vi kunde genomföra digitalt. Däremot erbjöds och 

genomfördes en Viltundersökarutbildning samt två Jaktledarutbildningar under hösten. 

 Våra temakvällar om älg, vildsvin och kronvilt, fortsätter vara populära. Dessa har  
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 dessutom fördelen att vi kan erbjuda dem digitalt. Störst efterfrågan är det på 

temakvällar om vildsvin och kronvilt. Totalt har våra olika utbildningar och temakvällar 

lockat knappt 200 deltagare, vilket är en drastisk minskning jämfört med fjolåret.  

  Under året har Studiefrämjandet i Värmland tillsammans med jägarna erbjudit 

utbildningar och andra arrangemang som sammantaget genererade totalt 2422 

studietimmar vilket är en liten minskning jämfört med ifjol.   

 Ledamot Eva Forsgren tillsammans med Jessica Larsson, regionansvarig utbildning, 

ansvarade för verksamheten under året. 

Jägarskolan  Det är fortfarande mycket populärt att läsa Jägarskolan i länet. Majoriteten läser 

Jägarskolan på det traditionella sättet genom att gå en studiecirkel. En utmaning under 

året har varit att tillse att kurserna har kunnat genomföras Coronasäkert. Därför har 

kursledarna i Jägarskolan erbjudits utbildningar i det digitala mötesverktyget Zoom.  

 De digitala Jägarskolecirklarna har fungerat över förväntan och kursledarna har gjort ett 

fantastiskt jobb med kursdeltagarna den digitala vägen och verkligen anpassat sig efter 

den rådande situationen.  

 Enbart jägarskolan teori och praktik har under året genererat 1559 studietimmar med 

totalt 501 deltagare varav 180 kvinnor. Glädjande kan nämnas att den kvinnliga andelen 

fortsatt är hög, 36% av det totala antalet jägarskoledeltagare.  

 Ledamot Eva Forsgren tillsammans med Jessica Larsson, regionansvarig utbildning, 

ansvarade för verksamheten under året. 

Jägarexamen Jägarexamensgruppen har under året välkomnat sex nya provledare. Trots rådande 

pandemi så har kreativa och duktiga kursledare och provledare lyckats hålla i gång 

jägarexamensarbetet på distans och på ett Coronasäkert sätt genomfört de praktiska 

provmomenten. 

 I länets Jägarexamensgrupp sitter Andrée Brask, sammankallande, Tomas Fröman och 

Eva Forsgren. Adjungerade i gruppen är Lena Olsson, administratör samt Jessica 

Larsson, länsansvarig jaktvårdskonsulent. 

Jägartorpet  Jägartorpet är en plats för utbildning, opinionsbildning och medlemsrekrytering, som 

ska leda till att stärka jaktens och Jägareförbundets ställning i samhället. Under året har 

jakttillfällen erbjudits som t ex bockjakt, älgjakt och jakt efter rådjur, hare och räv med 

drivande hund. Den huvudsakliga målgruppen är nya jägare, ungdomar och kvinnor 

både avseende småvilt- och älgjakt.  Tyvärr så har även Jägartorpet drabbats av 

pandemin. Från att våren i princip var fullbokad varje helg fram till midsommar av 

hundklubbar, föreningar och andra arrangemang, så försvann alla bokningar. Så Torpet 

som normalt är en livligt frekventerad plats på våren och försommaren låg därmed öde. 

Covid-19 begränsade även höstens verksamhet där flera evenemang fick ställas in och 

andra har begränsats med färre deltagare. Några som inte haft några problem med 

Corona är vargarna som under hösten blev ett allt större problem för de jakter som 

kunde genomföras. 

 Cirka 30 funktionärer har varit verksamma i olika former med allt från arbete på 

viltprovytan och Torpet till att genomföra passarbete, gräsklippning och städning och 
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dessutom vara funktionärer på de fåtaliga jakter som var. Ett stort tack till dessa 

funktionärer som trots Corona bidragit till Jägartorpets drift och utveckling. Vidare ska 

också alla markägare med Stora Enso i spetsen ha en eloge för att de upplåter markerna 

till verksamheten. Tack även till sponsorerna som omnämns på vår hemsida och 

Facebook.  

 Adjungerad i styrelsen Jan-Olov Ragnarsson ansvarade för Jägartorpets verksamhet 

under året. 

Klövviltförvaltning Liksom tidigare år är det älgen som haft störst fokus inom klövviltsförvaltningen. Från 

älgobsen 2020/2021 och vårens spillningsinventering ser vi även i år en fortsatt positiv 

trend i älgstammens utveckling. 

 Avskjutningsmålen för året har höjts något och vi kan se en ökad avskjutning. Som 

tidigare år är det stora lokala variationer över länet, där vissa lag begär extra tilldelning 

och andra lag avslutar jakten i förtid på grund av att man tycker det är för lite älg.

 Avskjutningsmålet sattes till 4822 älgar enligt ÄFO-planerna och slutresultatet hamnar 

på en fyllnadsgrad av 96,6 %. Den totala älgavskjutningen jaktsäsongen 2020/2021 är 

4657 älgar. Av dessa var 2200 kalvar, vilket ger en kalvavskjutning på 47 %. Av de vuxna 

älgarna var andelen tjur 52 %.  

 Andelen kalv per hondjur har enligt älgobsen har ökat från 0,58 till 0,62 och andelen kor 

med 2 kalvar är något högre jmf med föregående år. Kalvvikterna är något lägre jmf 

med föregående år. Snittvikten på oktoberkalvarna vid årets jakt är 63 kg. 

 Bland övrigt klövvilt ser vi generellt en ökning. Kronhjort och vildsvin fortsätter sin 

etablering över nya områden och flera kronskötselområden är under bildande. Även 

rådjur visar en fortsatt ökad avskjutning. Sannolikt ett resultat av de senaste snöfattiga 

och milda vintrarna.  

 Det är fortsatt polarisering i debatten om klövvilt, framförallt avseende skogsskador, 

där det finns krafter från skogsbolagen som verkar för en betydande minskning av 

främst älgstammen.  

 Andrée Brask, Jägareförbundet Värmland, har suttit som ordinarie ledamot för jakt- och 

viltvårdsintresset i länets Viltförvaltningsdelegation (VDF) och Henrik Tågmark, Jägarnas 

Riksförbund, som Andrées ersättare. 

 Ledamot Andrée Brask tillsammans med jaktvårdskonsulent Johan Stedt ansvarade för 

klövviltverksamheten under året. 

Rovdjur Under året har dna-inventering av varg genomförts. I Sverige bidrog jägarna med en 

stor del av det insamlade materialet, totalt 1413 prover. Sammanlagt hittades dna från 

354 olika individer, av dessa delades 19 med Norge.   

 Det blev ingen licensjakt på varg i vårt län i januari 2020, men under hösten beslöt 

länsstyrelsen medge jakt på 6 vargar i reviret Stora Bör under 2021. 

 Björntilldelningen för 2020 blev tre björnar. Jakten resulterade i en överskjutning med 

en björn. En av de fyra björnarna återfanns inte men konstaterades vara skadad. 
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 Det blev ingen lodjursjakt 2020 då antalet hittade familjegrupper inte översteg länets 

förvaltningsnivå. Positivt är att antalet inrapporterade familjegrupper som fångats på 

jägarnas kameror nu ökar. En förutsättning för framtida lodjursjakt är att vi jägare 

rapporterar de spår vi hittar och de familjegrupper vi fångar på bild. 

 Järvstammen fortsätter öka och allt fler rapporter kommer nu från de södra delarna av 

länet.   

 Ledamot Britt-Marie Nordquist tillsammans med Gunnar Glöersen, regionansvarig 

rovdjur, ansvarade för verksamheten under året.  

Viltövervakning Rapporteringsgraden vad gäller avskjutningsstatistik för allt småvilt är mycket viktig. 

Målet är fortfarande en rapporteringsgrad på minst 30 % per krets. Inför kommande år 

är det viktigt att vi arbetar för att öka rapporteringsviljan. Svenska Jägareförbundets 

målsättning på sikt är att nå en täckningsgrad om minst 40 %. Denna nivå är satt för att 

få ett statistiskt tillförlitligt resultat. Rapportering och läsning av statistiken görs i 

www.viltdata.se.  

I Värmland under jaktåret 2019/2020 varierar rapporteringsgraden för kretsarna mellan 

10 - 69 %. Rapporteringsgraden för hela länet ligger på 36,5 %. 15 av 16 kretsar når 

målet på minst 30 %. Det är enbart Säfflekretsen som ligger under målet. 

Ledamot Erik Eriksson tillsammans med jaktvårdskonsulent Johan Stedt ansvarade för 

verksamheten under året. 

 

Jakthundar  Föreläsning med veterinär Anna Pamuk 

Den 9 mars arrangerade Jägareförbundet Värmland tillsammans med Värmlands 

Kennelklubb och Studiefrämjandet en mycket populär och uppskattad föreläsning med 

den kända veterinären Anna Pamuk från Strömsund, på bygdegården i Fagerås.  

103 intresserade hundägare och även några kollegor till Anna slöt upp och de 

framställda stolarna tog slut så några av oss fick stå. Anna är en mycket duktig 

föreläsare som håller intresset på topp hos sina lyssnare hela kvällen, genom att växla 

mellan att visa bilder och att skicka runt olika sorters material som man får känna och 

se på och som kan vara bra att ha med sig långt ut på fjället eller i skogen om hunden 

blir sjuk eller skadad. Jakthundsägare kan göra så mycket på egen hand, både vad gäller 

friskvård och i sjukdomssituationer, enligt Anna. Och många bra tips fick vi under 

kvällen. 

En stor del av föreläsningen handlade om bästa utfordringen av jakthunden för att den 

ska orka prestera mesta möjliga under en krävande jaktdag. Hur man fördelar maten 

och vätskan till hunden före, under och efter jaktdagen. Det pratades också en del om 

halsproblem som många gånger kommer från magproblem hos hunden och inte från till 

exempel noskvalster som varit vanligt att tro förr. Det är väldigt vanligt med magkatarr 

och magsår hos högpresterande hundar, och detta kan ofta lätt botas med 

magsårsmedicin och skonsam kost en tid.  

Jaktia Karlstad var även där och saluförde olika hundsaker, hundfoder mm till 

rabatterade priser. 
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Länsmästerskap eftersök  

Söndagen den 12 juli arrangerade Jägareförbundet Värmland länsmästerskapet i 

eftersök i Torntorp, Torsby, tillsammans med Finnskoga-Dalby jaktvårdskrets. 

Undertecknad hade äran att vara förvirrad skyttstatist, hålla i det administrativa, hälsa 

välkommen samt vara prisutdelare.  

12 ekipage var anmälda till mästerskapet och 11 kom till start, vilket var 3 fler än i fjol. 

Dagens väder bjöd på sol och pyttelite regn strax före prisutdelningen. Tävlingen har 

olika delmoment som poängsätts allt eftersom provet fortgår. Hundförarna får en 

historia berättad för sig om hur påskjutningen har gått till och sedan ska hundföraren 

ställa frågor till skytten och därefter besluta hur eftersöket skall genomföras. Andra 

delmoment är lydnad vid passivitet, hur hunden reagerar på skott, spårarbete och 

samarbete mellan hund och förare. Hundförarna genomför även ett skriftligt prov med 

frågor som rör eftersök och jakt. På kollegiet sammanställs sedan all poäng efter 

genomgång av alla hundar och förares prestationer.  

Vinnare blev Karin Björck med Labrador Retrievertiken Wild`n Beauty´s No Problem 

”Hilda”, Karlstad-Hammarö jvk, med 246 p. 2:2:2:2:aaaa Marcus Johansson med Alpenländische 

Dachsbracke Armans Dachsbracke Tindra, Kil-Forshaga jvk, på 230 p. 3:3:3:3:aaaa Jan Olsson 

med Beaglen Swed Pack´s Riddare Just In Time ”Abbe”, Arvika jvk, på 227 p. 4:a4:a4:a4:a Per 

Eriksson med Bayerska Viltspårhundstiken Spårarnas Alfa, Torsby jvk, på 224 p. 5:5:5:5:aaaa 

Anders Carlsson med Bayerska Viltspårhundstiken Viltvittringens Asaja, Grums jvk, på 

222 p. 6:6:6:6:aaaa Ola Öjstrand med Engelsk Cocker Spaniel Blåklintens Lady Sunshine ”Alice”, 

Eda jvk, på 218 p. 7:7:7:7:aaaa Anna-Kari Björkquist med Engelsk Cocker Spaniel Aby Design A 

Sacred Trust ”Oops”, Sunne jvk, 217 p. 8:8:8:8:aaaa Tord Olsson med Bayerska 

Viltspårhundstiken Molly, Finnskoga-Dalby jvk, 211 p. 9:a9:a9:a9:a Robin Hed med Korthåriga 

Normaltaxen Ruth, Munkfors jvk, 208 p.  

10:a10:a10:a10:a Roger Modén med Petit Basset Griffon Vendeen Kärråsens Yackie, Hagfors jvk 167 p. 

11:a11:a11:a11:a Marina Nilsson med Labrador Retriever Rosebirds Scabrosa Rose, Säffle jvk, 161 p. 

Stort grattis till vinnarna och alla deltagare för fantastiska prestationer. Även stort tack 

till alla domare och figuranter och till Finnskoga-Dalbykretsens ordförande Viktor Styffe, 

som fixat en massa fina priser till alla ekipage, korv med bröd och dricka. 

Ett extra varmt tack till Henry Persson & Inga-Lill Håkansson för att vi fick vara hos er 

även i år. Ni är fantastiska som alltid ställer upp och ordnar ett bra spårprov i fina 

marker. Nu ser vi fram emot nästa års länsmästerskap i Karlstad-Hammarö 

jaktvårdskrets. 

Regionmästerskap eftersök 

Med kort varsel fick vi tillsammans med Örebro ta över regionsmästerskapet då 

ansvarige på Gotland som skulle ha arrangerat tävlingen skadat sig allvarligt.  

Tävlingen genomfördes den 30 augusti på Jägartorpet, i svåra väderförhållanden då det 

hade regnat kraftigt sedan spåren lades igår. Stora delar av spåren var lagda på 

kalhygge vilket inte gjorde saken lättare. Och hade hunden en tappt på över 5 minuter 

så avbröts provet, vilket är lite hårdare regler än vanliga spårprov. 4 hundar råkade ut 

för detta under spårdelen. Stor vikt lades på spårdelen men sedan tillkom skytte och 

teorifrågor. Värmlandsekipaget som deltog hamnade på en hedrande 3:e plats, så stort 

grattis Karin och Hilda till framgången. 
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Placeringar: 

1:1:1:1:aaaa. Södermanland, Henrik Wiklund med Wachtelhunden Enhalos Ugglor i Mossen 

”Rex” 131 p. 2:2:2:2:aaaa. Dalarna, Anders Henningsson med Labrador Geltman´s Port Sunlight 

”Porter” 125 p. 3:3:3:3:a.a.a.a. Värmland, Karin Björck med Labrador WildN´Beauty´s No Problem 

”Hilda” 94 p. 4:a. Örebro, Patrik Andersson med Bayersk Viltspårhund Hjortriket 

Hazelwood ”Hasse” 93 p. 5:5:5:5:a.a.a.a. Västmanland, Jenny Hedström med Labrador Thorsvi 

Drumguish ”Saga” 90 p. 6:6:6:6:a.a.a.a. Uppsala, Peter Douhan med Clumber Spaniel Clurotts 

Anderssons ”Amstel” 67 p.  

Övrigt 

Den 13 februari anordnades det träff med länets hundansvariga samt hundinstruktörer 

tillsammans med Studiefrämjandet på Södra Viken i Sunne. Målet var att mötas och 

utbyta erfarenheter och knyta kontakter inför framtida aktiviteter i kretsarna. 18 

personer deltog.  

Våra sju aktiva hundinstruktörer har genomfört olika kurser under året i bland annat 

lydnad, apportering och eftersök på olika platser i länet. 

Ledamot Carina Olsson tillsammans med Anders Fredriksson, regionansvarig hund,  

ansvarade för verksamheten under året. 

 

Trafikeftersök   Nationella Viltolycksrådet har gemensamt haft 10 möten med kontaktmän och 

eftersöksjägare om nyheter och förändringar inom NVR, vilket är 4 färre möten än året 

innan pga Covid-19. Regionala rådet har haft ett möte och under året har Erica 

Broström haft uppdraget som länsansvarig polis. 

Efter att ha summerat årets viltolycksstatistik så ser det ut enligt följande: Älg 365st 

*(474st), dovhjort 19st (24st), kronvilt 13st (14st), lo 0st (3st), rådjur 2944st (2873st), 

vildsvin 87st (68st) och varg 0st (3st). * = siffrorna inom parentes redogör fjolårets 

viltolycksstatistik för respektive art. 

Ledamot och länsansvarig jägare NVR Lena Jansson ansvarade för viltolycks-

organisationen under året. 

Ungdom Verksamheten har främst handlat om att initiera och stödja jaktvårdskretsarna i sin 

ungdomsverksamhet samt att erbjuda ungdomar jakt och utbildning på Jägartorpet. 

 Den planerade kretskampen som skulle ha skett på Billeruds jaktskytteklubb med Säffle 

jaktvårdskrets som arrangör fick tyvärr ställas in på grund av Covid-19.  

 Eftersom ingen kretskamp genomfördes så uteblev även den traditionella älgjakten på 

Jägartorpet med bl a det vinnande laget.   

 I början av hösten skickades en inbjudan till länets ungdomar med möjlighet att delta 

på den traditionella utbytesjakten i Ö:a Sallerups jakt- och viltvårdsförening i Hörby, 

Skåne. Intresset var lågt men de få som anmält sig valde att åka ned i början på 

september. Vädret var inte det bästa, regnigt och blåsigt, men trots detta infann sig 

jaktlyckan och de unga jägarna fällde både vildsvin, räv, hare och många änder. Vi hann 

även med ett besök i Agusa-hägnet som drivs av Svenska Jägareförbundet i samarbete 

med Svea skog. Där fick ungdomarna en utbildning om vildsvinets biologi och dess 

förvaltning av föreståndare Mikael Wilhelmsson. De fick även möjligheten att jaga i 
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hägnet och två vildsvin sköts vilket gjorde att utbildningen även innefattade 

tillvaratagande av bytet.  

 I november skulle våra skånska vänner återgäldas med den traditionella älgjakten på 

Jägartorpet men Coronan hade nu tagit ett rejält grepp om Skåne så våra vänner 

avböjde inbjudan av rädsla att smitta oss.  

 Ledamot Eva Forsgren tillsammans med Anders Fredriksson, regionansvarig ungdom, 

ansvarade för verksamheten under året. 

JAQT Målsättningen med nätverket är att varje år få till några aktiviteter som görs tillgängliga 

för alla kvinnliga jägare i länet. 

 På Jägartorpet har genomförts Corona-anpassad älgjakt för damer. Ansvarig för JAQT 

på Jägartorpet är Merja Jansson och jaktledare var Lennart Nilsson. Deltagare från nära 

belägna orter pendlade hem för ”natten” och kvinnor från orter längre bort 

övernattade i separata rum. Den förr så trevliga gemensamma middagen uteblev. 

Någon älg fälldes inte på grund av att jaktmarken hade varit välbesökt av varg. 

Studiecirklar i ”Toppa ditt hagelskytte” har genomförts för en grupp tjejer, före deras 

jaktresa till Ö:a Sallerups jakt- och viltvårdsförening i Hörby, Skåne. Tjejernas resa var 

lyckad och det fälldes både hare, räv och många änder. Jaktvädret var minst sagt uselt, 

storm och regn, men tuffa tjejer trivs ändå.  

  Ledamot Eva Forsgren ansvarade för verksamheten under året. 

 

Sunne jaktmässa Arrangören ställde in årets mässa pga Covid-19.  

Ekonomi Årets resultat är mycket bättre än föregående år, då vi gjorde ett litet underskott på  

- 3 877kr, jämfört med årets resultat som blivit +139.323.05kr. Styrelsen har under året 

haft en kostnadsstyrning, prognosarbete där ordföranden har attesterat alla fakturor 

och räkningar, utom sina egna som vice ordföranden attesterat. Det är på grund av 

Covid-19 som vi inte haft några kostnader på vissa verksamheter. Vi har som vanligt 

lyckats få några sponsorer.  

                                       Ledamot Lena Jansson, med stöd av ordförande Anders Olsson, ansvarade för 

räkenskaperna under året. 
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