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Protokoll från Jägareförbundets Västra Götaland Väst länsföreningsstämma  

 den 7:e april 2021 

Stämman hölls digitalt i TEAMS. Presidiet och delar av styrelsen var samlade i 

Trollhättans Folkets hus. Tillsammans var 12 personer från Jägareförbundet (varav ett 

ombud) och två personer från Folkets hus konferensservice närvarande i lokalen.13 

personer utöver de 75 digitalt anslutna ombuden anslöt digitalt. Totalt 100 personer som 

deltog i stämman. 
 

 Föreningsstämman öppnas  

Stämmodeltagarna hälsades välkomna av Göte Johansson. Han föredrog lite 

förutsättningar för det digitala mötet. Dessutom delgav Göte också mötet lite 

erfarenheter från viltförvaltningsdelegationen mm. 

 Upprop och fastställande av röstlängd 

Den lista som upprättats vid avprickningen godkändes att användas som 

röstlängd. 71 deltagare prickades av vid mötets början. Under stämmans lopp 

anslöt ytterligare 5. Summa 76. 

Listan godkändes som röstlängd. 

 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, Norra Dal JVK och Åke Niklasson, Ale JVK valdes 

 Godkännande av dagordning 

Göte Johansson överlämnade klubban till Lars Ivarsbo som tackade för 

förtroendet att få leda stämmoförhandlingarna. 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 19 

 Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

Stämman beslöts vara stadgeenligt utlyst 

 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse ansågs vara föredragen i och med att den 

fanns i årsmöteshandlingarna på sidorna 5-21. 
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Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen presenteras på sid 22 i handlingarna och ansågs föredragen. 

Revisionsberättelsen godkändes 

 Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning 

Balans- och resultaträkning som den presenteras i stämmohandlingarna 

godkändes och balansräkningen fastställdes. 1 862 003 kr överfördes i ny 

räkning 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 Val av ordförande i länsföreningen tillika styrelsens ordförande för 
en tid av ett år 

Morgan Andersson nyvaldes som ordförande. 

 Val av ledamöter till styrelsen 

a) 6 st. ledamöter på 2 år 

2 ledamöter från valregion 1 

Lennart Gustavsson, Vänersborgs JVK (omval)  

Lisbeth Hellner Norra Dal JVK (omval) 

Martina Friberg, Vänersborg, ett år kvar 

1 ledamot  från valregion 2 

Mats Svantesson (omval) 

Anders Kling, Göteborg, ett år kvar  

2 ledamöter från valregion 3 

Magnus Blomstrand (omval) 

Niklas Karlsson (omval) 

Lars Bergdahl, Ljungskile, ett år kvar 

1 ledamot  från valregion 4 
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Anders Sundbäck (omval) 
Dahn Andersson Hisingen-Gbg, ett år kvar 

 

b) fyllnadsval på ett år 

 

1 ledamot från valregion 2  

Stefan Alm, Alingsås, fyllnadsval på ett år som ersättning för Suzanne 

Håkansson 

 

1 ledamot från valregion 4 

Erik Mandelsvärd, Kungälv-Stenungsund fyllnadsval på ett år som ersättning 

för Morgan Andersson som valdes till ordförande. 

 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 

 

 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 

 

 Val av (3) ombud och (3) suppleanter till Svenska Jägareförbundets 
årsstämma 2021 

Till ordinarie stämmoombud valdes: 

Göte Johansson, Morgan Andersson och Magnus Blomstrand. 

Till suppleanter valdes:  

Lasse Bergdahl, Lisbeth Hellner och Anders Sundbäck. 
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 Val av valberedning  

a. 1 st. ordförande/sammankallande i valberedningen 

Orvar Ottosson omvaldes på ett år 

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

Valregion 1:   Valregion 2:  

Dennis Gustavsson, Bengtsfors, omval Bertil Sagrelius, Lerum, omval 

Jan Olsson, Färgelanda, ett år kvar  Lars Ivarsbo, Lilla Edet, ett år kvar 

 

Valregion 3:   Valregion 4: 

Leif Frisk, Bokenäs, nyval   Tarmo Honkavaara, Hisingen-Göteborg, omval 

Leif Andersson, Lysekil, ett år kvar   Bror Wennström, Stenungsund, ett år kvar 

 

 Styrelsens förslag beträffande: 

a) Verksamhetsplan för 2021 
Den redovisade verksamhetsplanen i stämmohandlingarna godkändes 

 

b) Kretsbidrag 

Styrelsens förslag var oförändrat 20 kr per medlem. Mattias Samuelsson 

föreslog att bidraget i stället borde vara 30 kr då Länsföreningen har mycket 

pengar i sin kassa. Göte Johansson motiverade styrelsens förlag med att 

detta är ett grundbidrag och att kretsarna utöver detta kan söka ytterligare 

bidrag när de gör aktiviteter som gagnar medlemmarna. 

Efter omröstning fastställdes kretsbidraget till oförändrat 20 kr/medlem 

avläst den 30/11 2021. Styrelsens förslag vann med röstsiffrorna 40 mot 28 

c) Budget 
Styrelsens förslag till budget för 2021som redovisas i stämmohandlingarna 

godkändes. 

 

d) Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande 
Inga ärenden förelåg 

 

e) Inkomna motioner 

Inga motioner har lämnats från kretsarna till stämman. 

 

f) Övriga ärenden   

Inga ärenden förelåg 
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g) Avrapportering föregående års motioner 

Inga motioner fanns att kommentera från föregående stämma. 

Göte Johansson uppmanade kretsarna att till nästa år skriva motioner 

  

 Ersättningar till styrelse och valberedning 

Ersättningsnivåerna beslöts vara oförändrade från föregående år 

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. Reseersättning 

som för styrelsen 

 

 Bestämmande av sättet att kalla till nästa föreningsstämma 

Styrelsen redovisade det sätt som nu är i bruk:  

Annons i Svensk Jakt, i kalenderhändelse på hemsidan samt personlig kallelse via 

e-post till anmälda ombud. 

Förfarandet godkändes 

 

 Generalsekreterare Bo Sköld har ordet 

Bo Sköld, som deltog digitalt under mötet, redovisade bakgrund till det 
allmänna uppdraget och det arbete och som pågår med anledning av det 
förslag som just nu arbetas med av regeringen och Naturvårdsverket. 

Han underströk särskilt att man anser att Naturvårdsverkets ambition att ta 
över mycket av administrationen av jakten går emot jägarnas intressen samt 
att jägarnas inbetalda jaktkortsavgifter skall gå till främjande av jakt- och 
viltvård och inte är avsett att gå till Naturvårdsverkets administration eller 
till organisationer som motarbetar jägarnas intressen. 
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Jägarförbundets styrelse har framfört till regeringen att man vill att 
regeringen tillsätter en utredning som klargör Viltvårdsfondens regler och 
syfte. 

Vidare redogjorde Bo Sköld för de framgångar som Jägareförbundet haft i ett 
antal frågor. 

Några axplock: 

 Vi har säkerställt att regeringen fattar beslut om jakttiderna 
 Vi har växt med c:a 4000 medlemmar sedan 2018  
 Löshundsjakten klassas nu som kulturarv 

 

Han belyste även viktiga frågor som Jägareförbundet nu har att arbeta med: 

 Arbetet med Viltvårdsfonden 
 Nya jakttider skall beslutas i maj 
 Rovdjursförvaltningen kommer man att ytterligare öka intensiteten i 
 Viltförvaltningsdelegationernas roll, mandat, och ansvar 
 Fortsatt utveckling av vår digitala förmåga. 

Till sist avslutade han med att på avstånd dela ut GLASÖRNEN till Göte 
Johansson och tackade honom för hans stora engagemang för jakten och 
förbundet. 
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 Belöningar, utmärkelser och avtackningar 

Janne Karlsson tilldelades Jägareförbundets förtjänsttecken i silver för sitt 
arbete med ungdomsprojektet 

Arne Kjellstrand tilldelades Jägareförbundets förtjänsttecken i guld för sitt 
långvariga arbete som kassaförvaltare 

Martin Hahne tilldelades premie om 1000kr ur Wallenberska fonden för sitt 
arbete och engagemang för kustjakten 

Göte Johansson fick ett diplom som bekräftar att han utses till 
Hedersmedlem. Han fick även en dags säljakt tillsammans med Martin Hahne 
samt en orkidé i kruka från länsföreningen och förärades även en 
blomsterbukett från valberedningen.  

Blommor och en kniv överlämnades till vardera Lars Ivarsbo och Lars Olof 
Lyrdal 

En kniv vardera överlämnades till de två från Folkets hus som fungerade som 
konferensvärdar. 

 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

 Föreningsstämman avslutas 

Lars Ivarsbo tackade för sig och överlämnade ordet till Morgan Andersson som 

deltog i mötet digitalt. Morgan tackade för det förtroende han fått att ta över efter 

Göte och överlämnade därefter ordet till den fysiskt närvarande Göte Johansson 

som med ett klubbslag avslutade mötet och tackade alla deltagare.  

  

Vid protokollet:  

………………………………………………… 

Magnus Blomstrand/sekreterare/ 

Justeras: 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………….. 

Lars Ivarsbo      Lars Olof Lyrdal 

/ordinarie mötesordförande/    / vice mötesordförande/ 

 

…………………………………………………………………    ……………………………………………………… 
Bernt Andersson     Åke Niklasson  

/ av mötet vald justeringsperson/  / av mötet vald justeringsperson/  


