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PROTOKOLL 
fört vid 

ordinarie länsföreningsstämma 2015 
Kommunhuset, Vänersborg 

2015-04-15 

 

 

1. Länsföreningsstämman öppnas 

Länsföreningens ordförande Åke Dahlman inleder årets stämma med att berätta att han inte 

ställer upp för omval, ett kort anförande om etik och moral samt vikten av att kämpa vidare i 

förbundet. Hälsar ombuden och alla gäster hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Ombuden registreras vid ankomsten. Röstlängden fastställs till 103 ombud. 

Registreringslistan bifogas till originalprotokollet. 

 

 

3. Stämmofunktionärer 

Till funktionärer för stämman väljs följande personer: 

a/ Till ordförande för mötet väljs Sven-Bertil Thelander 

 Till vice ordförande väljs Stig Strandberg 

b/ Som sekreterare för mötet har styrelsen utsett Magnus Fabbe Nilsson 

c/ Till justeringsmän, tillika rösträknare utses  

Robert Svensson, Askim Härads Jvk och Lars Sjöblom, Munkedal-Lysekil Jvk 

 

 

4. Godkännande av dagordning 

Det i handlingarna utsända förslaget till dagordning godkännes. 

 

 

5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

Ombuden har kallats personligen. Annons har varit införd i Svensk Jakt. Kretsarna har fått 

inbjudan till stämman. 

Stämman beslutar sig vara behörigt utlyst. 

 

 

6. Styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse 

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen anses vara föredragna, då de varit 

utskickade till samtliga ombud före stämman samt komplettering genomgången. 

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse bifogas originalprotokollet. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelserna föredras av revisor Ture Andersson och läggs därefter till 

handlingarna. 

Revisionsberättelserna bifogas originalprotokollet. 
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8. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning 

Resultat- och balansräkning föredras av Tore Stening, godkänns, fastställs och läggs till 

handlingarna. Resultatet överförs i ny räkning. 

 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

10. Val av ordförande i länsföreningen tillika styrelsens ordförande för en tid 

av ett år. 

Göte Johansson väljs enhälligt till ordförande för ett år. 

 

 

11. Val av ledamöter i styrelsen 

 

a/ 6 ledamöter för en mandattid på 2 år 

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, att som ledamöter med  

mandattid på 2 år välja: 

 

 

Valregion 1 

Lennart Gustavsson, Vänersborg, nyval 

Lisbeth Hellner, Dals Ed, omval 

(Magnus Fabbe Nilsson, 1 års kvarstående mandat) 

 

 

Valregion 2 

Mats Svantesson Lilla Edet, omval 

(Tore Stening, Alingsås, 1 års kvarstående mandat) 

(Ola Bilén, Lerum, 1 års kvarstående mandat) 

 

 

Valregion 3 

Magnus Blomstrand, Munkedal, nyval 

Håkan Eklund, Sotenäs, omval 

(Lars Bergdahl, Ljungskile, 1 års kvarstående mandat) 

 

 

Valregion 4 

Carl Dahlöf, Askim Härad, nyval 

(Morgan Andersson, Stenungsund, 1 års kvarstående mandat) 

(Lars Brodal, Landvetter, 1 års kvarstående mandat) 

 

 

b/ Eventuella fyllnadsval 

Inga fyllnadsval företas 
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12. Val av två revisorer och två suppleanter i länsföreningen på 1 år 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att: 

 

Till ordinarie revisorer utse: 

Patrik Carlén, Uddevalla, omval 

Ture Andersson, Alingsås, omval 

 

Till revisorssuppleanter utse: 

Jonas Blomqvist, Uddevalla, personlig suppleant för Patrik Carlén, omval 

Karin Remneland, Dals Ed, personlig suppleant för Ture Andersson, nyval 

 

 

13. Val av två revisorer och två suppleanter i Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse 

på 1 år 

Enligt valberedningens förslag väljs som ordinarie 

 

Helene Elonson, Göteborg, nyval 

Mattias Samuelsson, Lindome, nyval 

 

Som suppleanter väljs enligt valberedningens förslag 

Bengt Kroon, Göteborg, personlig suppleant för Helene Elonson, omval 

Lars Jurell, Landvetter, personlig suppleant för Mathias Samuelsson, omval 

  

 

 

14. Val av 3 ombud och 3 suppleanter till Svenska Jägareförbundets 

årsstämma 2015 

 

Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att vid konstituerande möte inom sig utse ombud till 

Förbundets årsstämma samt suppleanter för dessa 

 

15. Val av valberedning 

 

a/ Ordförande/sammankallande för ett mandat på 1 år 

Till ordförande/sammankallande i valberedningen väljs Kent Hed (Munkedal-Lysekil) 

 

b/ Fyra ledamöter för ett mandat på 2 år 

Till ledamöter i valberedningen utser stämman efter nominering: 

 

Valregion 1   Dennis Gustavsson, Bengtsfors, omval 

 

Valregion 2  Lars Ivarsbo, Lilla Edet, omval 

 

Valregion 3   Leif Andersson, Lysekil, omval 

 

Valregion 4   Bror Wennström, Stenungsund, omval 
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16. Valberedningens förslag till komplettering av arbetsinstruktion för 

valberedningen 

 

Efter förslag från valberedningen fastställer föreningsstämman nedanstående arbetsinstruktion 

att gälla: 

 

Arbetsinstruktion till valberedning för länsföreningen Västra Götaland Väst 

 

 

 Samtliga nominerade kandidater skall vara myndiga 

 Styrelsen skall rekryteras från fyra olika valregioner: 

 

 

Indelning i valregioner 

 

 

Valregion 1   Kommuner  Kretsar 

   Bengtsfors  Bengtsfors 

   Dals-Ed  Dals-Ed 

   Åmål  Åmål 

   Mellerud  Mellerud 

   Färgelanda  Färgelanda 

   Vänersborg  Vänersborg 

 

Valregion 2   Trollhättan  Trollhättan 

   Lilla Edet  Lilla Edet 

   Ale  Ale 

   Vårgårda  Vårgårda 

   Alingsås  Alingsås 

   Lerum  Lerum 

 

Valregion 3   Strömstad  Strömstad 

   Tanum  Tanum, Kville, Bullaren 

   Sotenäs  Sotenäs 

   Lysekil, Munkedal Munkedal-Lysekil 

Uddevalla  Uddevallanejden, 

Ljungskile, Bokenäset 

   Orust  Västra Orust, Östra Orust 

 

Valregion 4   Tjörn  Tjörn 

   Stenungsund  Stenungsund 

   Kungälv  Kungälv 

   Öckerö  Hisingen/Göteborg,  

Göteborg  Hisingen/Göteborg,  

Södra Skärgården 

   Partille  Partille 

Härryda  Härryda Östra, Landvetter 

Mölndal  Askim Härads 
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Rekrytering av en valberedning 

 

 Det skall rekryteras en ordförande från valfri valregion. Om ordförande får förhinder 

blir en av de två representanterna i den valregion som nominerat ordförande 

ställföreträdare. 

 Om möjligt skall ordförandeskapet rotera mellan de olika valregionerna enligt följande 

ordning: 1-2-3-4 osv 

 Till föreningsstämman 2015 är det valregion 2 som står på tur att nominera ordförande 

 Det skall rekryteras 1 ledamot från respektive valregion för en mandattid av 2 år 

 Om det uppstår en vakans i valberedningen så är det upp till styrelsen att fatta beslut 

om vakansen skall ersättas genom att utlysa extra stämma 

 

Valberedningens uppdrag är 

 att lämna förslag på Ordförande för Länsföreningen 

 att lämna förslag på styrelseledamöter till Länsföreningen enligt arbetsinstruktion 

 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Länsföreningen 

 att lämna förslag på två revisorer och två suppleanter till Göteborgs Jagtsällskaps 

Stiftelse 

 att lämna förslag på ersättning till styrelse och revisorer 

 att lämna förslag på Ordförande för Årsstämman  

 att lämna förslag på vice Ordförande för Årsstämman 

 att ge styrelsen i uppdrag att vid konstituerande möte, inom sig utse ombud till 

Svenska Jägareförbundets årsstämma och suppleanter för dessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Styrelsens förslag beträffande: 

 

 

a/ Förlängning av ungdomsråd 
Janne Karlsson berättar med inlevelse om ungdomsrådet och om nödvändigheten av 

ungdomssatsning för förbundets fortlevnad. 2014 togs beslut om rådet med avstämning 2015 

och eventuell fortsättning. 9/5 är det ungdomssamling på Kärshålan i Sotenäs, 14-16 /5 

Skogaryd. Dessutom vill man satsa på Kretskampen. 

Styrelsen föreslår förlängning. 

 

Stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag. 
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b/ Verksamhetsplan för 2014  

Styrelsens förslag till verksamhetsplan har varit utsänt med handlingarna till årets 

föreningsstämma, tillägg utdelat i samband med stämman. 

 

Stämman beslutar, att anta den föreslagna verksamhetsplanen. 

 

 

c/ Kretsbidrag 

Kretsbidraget för 2014 fastställs till oförändrat 20 kronor per medlem och utbetalas först då 

respektive jaktvårdskrets inkommit till länsföreningen med de handlingar som nämns i 

jaktvårdskretsens stadgar § 11 mom 5 (Kopia av årsmötesprotokoll, räkenskaper och 

revisionberättelse). Dessutom en bonus på 1.000 kr vid > 50% rapportering av arealen 

gällande viltdata. Kretsen får behålla hela 90 kronan för de medlemmar som värvas fr.o.m.   

1/4 t.o.m. 30/6 2015. 

 

 

d/ Budget 

Till föreningsstämman fanns ett förslag till budget för 2014. Budgeten pekar på negativt 

resultat med 32.000 kr pga stora satsningar. 

 

Stämman beslutar, att anta den föreslagna budgeten. 

 

 

e/ Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande 

Inga sådana ärenden föreligger. 

 

 

 

 

f/ Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit. Ordförande Thelander underkänner dock initiativförmågan att 

författa motioner, då idéer säkerligen finns. 

 

 

 

g/ Övriga frågor 

Studiefrämjandets Maria Bäckman tackar för ett mycket gott samarbete 2014 samt delger 

höstens program med jaktetik och ledarskolor.  

 

 

h/ Avrapportering föregående års motioner 

 

Kortare handläggningstid av vapenärenden 

Flera kontakter har tagit med myndigheterna och vår Carl-Johan Brindberg håller i ärendet. Vi 

kan konstatera att handläggningstiderna har kortats. 
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Licensområdena skall ha samma regler och ansvar som skötselområdena 

Frågan förs vidare och hitintills har man fått igenom könskvotering och belyst frågan om 

registrering av spridda marker. 

 

 

 

i/ Översyn av kretsar och valregioner 

Claes Hedlund berättar om problemen med små kretsar, att få aktiva kretsar och funktionärer. 

Claes håller i sammanslagningar som pågår just nu och föreslår att styrelsen får till uppgift att 

se över strukturen och fylla upp målet: STOR STARK OMTYCKT. 

 

Stämman beslutar, att anta förslaget. 

 

 

 

18. Ersättningar till styrelse och valberedning 

På förslag av valberedningen beslutar föreningsstämman om följande ersättningar till styrelse 

och revisorer: 

Ordförande 30% av ett basbelopp per år (2015, 44.500kr = 13.350kr) 

Sekreterare 25% av ett basbelopp per år (2015, 44.500kr = 11.125kr) 

Samtliga ledamöter 3.000kr i kostnadsersättning per år 

Vid inkomstbortfall 650kr för halvdag 

Vid inkomstbortfall 1.300kr för heldag 

Reseersättning enligt den skattefria normen (18:50kr/mil för närvarande) 

 

Revisorer är berättigade till inkomstbortfall, 650kr för halvdag och 1.300kr för heldag. 

Revisorer har även rätt till reseersättning enligt den skattefria normen (18:50kr/mil för 

närvarande) 

 

På förslag av styrelsen beslutar föreningsstämman om följande ersättningar till 

valberedningen. 

Ordförande 2.000kr och varje ledamot 1.500kr i kostnadsersättning/år och därutöver 

reseersättning samma som för styrelseledamot. 

 

 

19. Bestämmande av sättet för kallelse till nästa föreningsstämma 

Stämman beslutar att kallelse till nästa föreningsstämma skall ske genom annons i 

Jägareförbundets tidning samt genom personlig kallelse av ombuden. Samtliga kretsar ska 

dessutom inbjudas till stämman. 

 

Mötesordföranden, Sven-Bertil Thelander tackar för förtroendet att få leda 

länsjaktvårdsföreningens årsstämma, önskar lycka till och ett framgångsrikt år. 

Överlämnar klubban till den nyvalde ordföranden Göte Johansson. 

Göte tackar för väl genomfört möte och överlämnar en blombukett till Sven-Bertil och Stig. 
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20. Utmärkelser och avtackningar 

 

Vid årets stämma utdelas 

 

Länsföreningsgåva till 

Bror Bäck, Dals Ed Jvk 

Gunnar Stålhandske, Dals Ed Jvk 

Rolf Johansson, Landvetter Jvk 

Sven Ström, Östra Orust Jvk 

Gert Andersson, Västra Orust Jvk 

 

Åke Dahlman, Mats Alfredsson och Claes Hedlund avtackades för sin tid i styrelsen. 

 

Ett stort antal blombuketter överlämnades till personal och övriga förtjänta. 

 

Det förs en kampanj under devisen jakt för alla – tillgänglighet. Vilket innebär att skjutbanor 

skall uppfylla vissa kriterier för att godkännas som bland annat handikappanpassade. Tre 

banor i vårt område har klarat detta och honorerades av Lisbeth Hellner. 

 

Jaktskyttarna Trollhättan 

Säve Skyttecenter 

Nimrod jakt och sportskytteförening 

 

 

 

21. Björn Sprängare, förbundsordförande har ordet 

Från Svenska Jägareförbundet hade förbundsordförande Björn Sprängare, utsetts att medverka 

på årets länsföreningsstämma. 

 

Björn håller ett inspirerande koncentrerat och uppskattat anförande, mycket om vikten av 

förbundet i samhället och hur man lyckats påverka i olika jägarfrågor. 

 

 

22. Föreningsstämman avslutas 

Länsföreningens omvalde ordförande, Göte Johansson tackar å sina och styrelsens vägnar för 

förtroendet att leda föreningen och förklarar föreningsstämman avslutad. 
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Vänersborg 2015-04-15 

 

 

 

Magnus Fabbe Nilsson Åke Dahlman  Sven-Bertil Thelander 

Sekreterare Ordförande (§§1-3) Ordförande (§§4-19) 

    

 

 

 

 

Göte Johansson 

Ordförande (§§20-22) 

 

 

 

 

 

Robert Svensson   Lars Sjöblom 

Justeringsman   Justeringsman 

 

 


