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Protokoll från Jägareförbundets Västra Götaland Väst 

länsföreningsstämma 28:e maj 2020 på Ulkeröds Gård. 

 

Stämmodeltagarna hälsades välkomna till Ulkeröds Gård av Lars Olof Lyrdal, som 

kort presenterade Ulkeröd under ett avlägset ackompanjemang från skjutbanan och en 

gök som gol i den vackra vårkvällen. Vi kunde förnöjt konstatera att den gol från 

väster.  Stolar var utplacerade på gräsmattan med inbördes ”corona-avstånd” och även 

presidiet kunde sitta glest.  

§1. Föreningsstämman öppnas 

Göte Johansson öppnande mötet och hälsade alla välkomna till en annorlunda stämma 

och riktade ett stort tack till kretsarna som välvilligt och snabbt godkänt detta 

förfarande. 

§2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Deltagarna prickades av kretsvis. Varje närvarande kretsrepresentant fick röstetal som 

motsvarar det antal deltagare som normalt bjuds in baserat på kretsens medlemstal. 

Detta förfarande på grund av förbudet mot att på grund av smittorisk samlas fler än 50 

deltagare samtidigt. Alla kretsar i länet förutom Södra Skärgården och Tjörn var 

representerade. 

§3. Stämmofunktionärer 

a) Ordförande och vice ordförande för mötet 

Lars Ivarsbo valdes som ordförande för stämman och Lars Olof Lyrdal 

valdes som vice ordförande. 

 

b) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare för mötet 

Styrelsen anmälde Magnus Blomstrand som årsstämmans sekreterare 

 

c) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika 

rösträknare 

Bernt Andersson och Björn Seve valdes 

 

  



LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA              2020-05-28 

Sida  3 av 8 

§4. Godkännande av dagordning 

Göte J. överlämnade klubban till Lars Ivarsbo som tackade för förtroendet att få leda 

stämmoförhandlingarna. 

Dagordningen godkändes 

 

§5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

Datum för stämman har kommunicerats till kretsarna per mail i och med flytten från 

det ordinarie datumet i april, varit presenterad på länsföreningens hemsida och 

skickats med personligt mail med kallelse till anmälda ombud.  

Den avvikelse från stadgarna om senarelagt datum samt om representation med en 

person per krets, har förankrats med förbundsstyrelsen och i förväg godkänts av alla 

länets kretsar. 

Stämman beslöts vara stadgeenligt utlyst. 

§6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen var utskickad i stämmohandlingarna och 

beslöts vara föredragen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes. 

§7. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs i korthet, med hänvisning till den fulla texten i 

stämmohandlingarna. 

Revisionsberättelsen godkändes 

§8. Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning 

Balans- och revisionsräkning som den presenteras i stämmohandlingarna godkändes 

och 1 683 346 kr överfördes i ny räkning 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

§10. Val av ordförande i länsföreningen tillika styrelsens ordförande för 

en tid av ett år 

Göte Johansson omvaldes som ordförande.  
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§11.  Val av ledamöter till styrelsen 

a) 6 st. ledamöter för ett mandat på 2 år 

 1 ledamot  från valregion 1 

Martina Friberg nyvaldes på två år 

Lennart Gustavsson, Vänersborg, och Lisbeth Hellner, Norra Dal, har ett år kvar 

 2 ledamöter  från valregion 2 

Suzanne Håkansson, Trollhättan Lilla Edet, omvaldes på två år  

Anders Kling, Hisingen-Göteborg, omvaldes på två år. 

Mats Svantesson, Lilla Edet, ett år kvar 

 1 ledamot  från valregion 3 

Lars Bergdahl, Ljungskile, omvaldes på två år 

Magnus Blomstrand, Munkedal-Lysekil, och Niklas Karlsson, Strömstad, har ett år 

kvar 

 2 ledamöter  från valregion 4 

Morgan Andersson, Kungälv-Stenungsund, omvaldes på två år 

Dahn Andersson, Hisingen-Göteborg, omvaldes på två år 

b) eventuella fyllnadsval 

Inga fyllnadsval var aktuella. 

§12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i 

länsföreningen 

Tomas Johansson, Mellerud,   (omval) 

Ture Andersson, Alingsås,   (omval)  

Mattias Samuelsson, Lindome,   (omval) personlig ersättare för Tomas 

Johansson 

Andreas Johnsson Alingsås,   (omval)  personlig ersättare för Ture 

Andersson 

 

§13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i Göteborgs 

Jagtsällskaps stiftelse 

Viktor Bengtsson Hisingen-Gbg, ordinarie,  (omval) 

Mattias Samuelsson, Lindome, ordinarie,  (omval) 

Bengt Kron, Hisingen-Gbg, suppleant,  (omval) personlig ersättare för Viktor 

Bengtsson 

Lars Hüllert, Hisingen Gbg, suppleant, (omval) personlig ersättare för Mattias 

Samuelsson 
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§14. Val av (3) ombud och (3) suppleanter till Svenska Jägareförbundets 

årsstämma 2020 

Till ordinarie stämmoombud valdes: 

Göte Johansson, Morgan Andersson och Magnus Blomstrand. 

Till suppleanter valdes: 

Dahn Andersson, Niklas Karlsson och Suzanne Håkansson 

§15. Val av valberedning  

a. 1 st. ordförande/sammankallande i valberedningen för ett år: 

Orvar Ottosson omvaldes 

b. 4 st. ledamöter för en mandattid på 2 år: 

Valregion 1:   

Jan Olsson, Färgelanda, omvaldes  

Dennis Gustavsson, Norra Dal, har ett år kvar. 

Valregion 2: 

Lars Ivarsbo, Trollhättan-Lilla Edet, omvaldes 

Bertil Sagrelius Lerum, har ett år kvar 

Valregion 3: 

Leif Andersson, Lysekil, omvaldes 

Hans Henriksson, Strömstad, har ett år kvar 

Valregion 4: 

Bror Wennström, Kungälv-Stenungsund, omvaldes 

Tarmo Honkavaara, Hisingen-Göteborg, har ett år kvar 

 

§16. Styrelsens förslag beträffande: 

a) Verksamhetsplan för 2020 

Den redovisade verksamhetsplanen i stämmohandlingarna godkändes med 

ändringen att deltagande i årets bokmässa utgår på grund av den kommer att 

hållas digitalt. Vårt deltagande skjuts upp till år 2021. 

b) Kretsbidrag 

Kretsbidraget fastställdes till oförändrat 20 kr/medlem avläst den 1/12 

2020. 

 

c) Budget 

Styrelsens förslag till budget för 2020 godkändes. 
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d) Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande 

Inga ärenden förelåg 

e) Inkomna motioner 

Inga motioner har lämnats från kretsarna till stämman. 

Göte Johansson uppmanade kretsarna att tänka till och komma med motioner 

till nästa stämma. 

f) Övriga ärenden 

Inga ärenden förelåg 

g) Avrapportering föregående års motioner 

Inga motioner fanns att kommentera från föregående stämma. 

§17. Ersättningar till styrelse och valberedning 

Ersättningsnivåerna beslöts vara oförändrade 

Ordförande:    30 % av ett prisbasbelopp per år  

Sekreterare:    25 % av ett prisbasbelopp per år 

Samtliga övriga ledamöter: 3 000 kr var per år 

Vid inkomstbortfall:   650 kr för halvdag och 1 300 kr för heldag 

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

Revisorer: ersättning för inkomstbortfall, 650 kr för halvdag och 

1300kr för heldag, samt reseersättning enligt den 

skattefria normen. 

Valberedning: Ordförande 2000kr/år och övriga 1000kr/år att utbetalas 

som kostnadsersättning. 

 

§18. Bestämmande av sättet att kalla till nästa föreningsstämma 

Styrelsen redovisade det sätt som nuvarande är i bruk:  

Annons i Svensk Jakt, i kalenderhändelse på hemsidan, personlig kallelse via e-post 

till anmälda ombud. 

Förfarandet godkändes 

§19. Belöningar, utmärkelser och avtackningar 

Göte Johanson meddelade att utdelning av förtjänsttecken, gåvor och 

hedersomnämnande har skjutits upp till kretskonferensen som planeras till den 18:e 

november. Detta för att inte behöva kalla in fler personer än nödvändigt till stämman 

under rådande restriktioner. 

§20. Övriga frågor 

På fråga om det planeras en fortsättning på Skol-och Ungdomsprojektet svarade Göte 

J. att vi just idag fått muntligt besked från Göteborgs Jagtsällskap om bidrag med 50% 

av kostnaden  i ytterligare tre år, samt att de dessutom utlovat bidrag med 50 % av 
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arrendet för Skogaryd i ytterligare 10 år. Vi har dessutom beviljats stöd med 25000kr 

från Tordénstiftelsen för Ungdomsverksamhet. 

Göte informerade även om att Janne Karlsson just nu är deltidspermitterad till 60% 

med statligt bidrag, eftersom det inte är lämpligt att Janne besöker skolor just nu. 

Janne jobbar i stället två dagar i veckan på Skogaryd 

Från Sotenäs JVK ställdes frågan om hur det går med ejderjakten. Enligt de 

observationer medlemmarna har haft under hösten var det ovanligt gott om ejder och 

man är därför kritiskt till att förhållanden i Östersjön styr även jakten på Västkusten. 

Göte J. informerade om att det i huvudsak går Jägareförbundets väg generellt när det 

gäller jakttidsutredningen. Naturvårdsverket verkar lyssna på våra synpunkter. 

Beträffande just ejderjakten ser det ut som om att vi på Västkusten åtminstone 

kommer att få behålla jakten på gudingar. 

Från Orust JVK ställdes frågan om det finns någon information om kommande 

blyförbud och klassning av 6,5mm ammunition. Göte J. svarade att förbundet arbetar 

med denna fråga men den tar tid eftersom det är en fråga som även behandlas på EU-

nivå. 

§21. Föreningsstämman avslutas 

Lars Ivarsbo överlämnade ordförandeklubban till Göte Johansson som tackade för 

förtroendet att ännu ett år få leda länsföreningen. Han tillade dock att han bestämt sig 

för att detta blir det sista året. Han har räknat efter att han nu varit aktiv i 

Jägareförbundet i 50 år och då kan det vara lagom att minska på engagemanget.  

 

Göte överlämnade en present till Magnus Fabbe Nilsson som avgår ur styrelsen. 

Magnus lovade dock att fortfarande hjälpa till i arbetsgruppen för Medlem och 

Marknad med arrangemangen runt deltagande på Bomässan. 

 

Göte hälsade också Martina Friberg från Vänersborgs JVK välkommen som ny 

medlem i styrelsen. Martina presenterade sig kort. Hon har bland annat bakgrund som 

sekreterare i Kroppefjälls älgskötselområde. 

 

Göte avslutade stämman och tackade åter stämmodeltagarna och Ulkeröds gård. 

Stämmodeltagarna gav Lars-Olof Lyrdal en varm applåd och det uttrycktes särskilt 

nöje med det fina vädret.  
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Vid protokollet 

 

……………………………………………………………. 

Magnus Blomstrand/sekreterare/ 

 

 

Justeras: 

 

……………………………………………………………… 

Lars Ivarsbo /ordinarie mötesordförande/ 

 

……………………………………………………………….. 

Lars-Olof Lyrdal / vice mötesordförande/ 

 

………………………………………………………………… 

Bernt Andersson / av mötet vald justeringsperson/ 

 

……………………………………………………………….. 

Björn Seve / av mötet vald justeringsperson/ 


