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Jägareförbundet 

Västra Götaland Väst 

 

    Välkommen    
 

 

 

PROTOKOLL 

Länsföreningsstämma 2022 
Västra Götaland Väst 
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Protokoll från Jägareförbundets Västra Götaland Väst länsföreningsstämma  

den 5:e april 2022 kl 18-21. 

Stämman hölls i Trollhättans Folkets hus. Totalt 103 personer deltog. 74 ombud (av de 

97anmälda) och 29 övriga gäster och funktionärer. Före stämman bjöds på landgång och 

kaffe med kaka i Folkets Hus matsal. Från förbundet gästades vi av Lennart Johannesson.   

 Föreningsstämman öppnas  

Stämmodeltagarna hälsades välkomna av Morgan Andersson.  

Bortgångna medlemmar under året hedrades med en tyst minut. 

 Upprop och fastställande av röstlängd 

Deltagarna prickades av i anmälningslistan vid ankomst.   

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 Björn Seve, Ale JVK, valdes 

 Godkännande av dagordning 

Morgan Andersson överlämnade klubban till Lars Ivarsbo som tackade för 

förtroendet att få leda stämmoförhandlingarna. 

 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 19 samt tillägg om ett fyllnadsval 

under §15.2 

 Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

Beslöts att stämman var stadgeenligt utlyst. 

 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Verksamhetsberättelsen ansågs vara föredragen då den skickats till alla ombud. 

Lasse Bergdahl gick kort igenom förvaltningsberättelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes och lades till 

handlingarna. 
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 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen presenteras sist i handlingarna och ansågs föredragen. 

Revisionsberättelsen godkändes 

 Beslut om resultaträkning samt fastställande av balansräkning 

Resultaträkningen som den presenteras i stämmohandlingarna godkändes och 

balansräkningen fastställdes.  

Beslöts att resultatet överförs 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 omvaldes som ordförande. 

 Val av ledamöter till styrelsen 

a) 6 st. ledamöter på 2 år 

1 ledamot från valregion 1 

Martina Friberg, Vänersborg, (omval) 

Lennart Gustavsson, Vänersborgs JVK (ett år kvar)  

Lisbeth Hellner Norra Dal JVK (ett år kvar) 

 

2 ledamöter från valregion 2 

Stefan Alm, Alingsås, (omval)  

 

Vakant 

Anders Kling hade avböjt omval. Valberedningen har inte lyckats få fram något 

namn som ersättare från valregion 2. Beslöts att Valberedningen får fortsätta 

försöka få fram ett namn och att styrelsen kallar till en digital extrastämma 

när denna person skall tillsättas. 

Mats Svantesson (ett år kvar) 
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2 ledamöter från valregion 3 

Lars Bergdahl, Ljungskile, hade avböjt omval. 

Mattias Olsson, Orust JVK, (nyval) 

Magnus Blomstrand (ett år kvar) 

Niklas Karlsson (ett år kvar) 

 

2 ledamöter från valregion 4 

Dahn Andersson Hisingen-Gbg, (omval) 

 

Erik Mandelsvärd, Kungälv-Stenungsund (omval) 

 

Anders Sundbäck (ett år kvar) 

 

 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i 
länsföreningen 

Tomas Johansson, Mellerud,   (omval) 

Andreas Johnsson Alingsås,  (nyval)  

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

P-A Bäcklund, Alingsås,   (nyval) personlig ersättare för Ture Andersson 

 

 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på 1 år i Göteborgs 
Jagtsällskaps stiftelse 

Josefin Larsson, Göteborg, ordinarie,   (nyval) 

Mattias Samuelsson, Lindome, ordinarie,  (omval) 

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

        Josefin Larsson 

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

        Mattias Samuelsson 
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 Val av (3) ombud och (3) suppleanter till Svenska Jägareförbundets 

årsstämma 2021 

Till ordinarie stämmoombud valdes på styrelsens förslag: 

Ordförande, Sekreterare, och 1:e vice ordförande 

Till suppleanter valdes:  

Kommunikatör, Skattmästare 2:e vice ordförande 

 

 Val av valberedning  

1. Ordförande/sammankallande i valberedningen 

Orvar Ottosson omvaldes på ett år 

2. 4 ledamöter för en mandattid på 2 år och ett fyllnadsval på ett år för valregion 

4. 

Valregion 1: 

Jan Olsson, Färgelanda, omval  

Dennis Gustavsson, Bengtsfors, ett år kvar 

Valregion 2:  

Vakant   Lars Ivarsbo har avböjt omval 

Stämman beslutade att kretsarna i Valregion 2 får leta fram ett 

namnförslag som kan tillsättas på extra digital årsstämma som behandlar 

styrelseledamot enl  §11. 

Bertil Sagrelius, Lerum, ett år kvar 

Valregion 3: 

Marie Bäckman, Ljungskile, nyval 

Leif Frisk, Bokenäs, ett år kvar 

 

Valregion 4:  

Bror Wennström, Stenungsund, omval  

Håkan Karlsson, Härryda Östra, fyllnadsval 1 år  
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3. Beslut om ansvariga kretsar för valberedningsarbete 

För att det inte skall råda tvekan om vem som har initiativet för att föreslå 

valberedning till stämman beslöts på styrelsens förslag följande ordning som är 

tillämpad sedan lång tid tillbaka, men lätt glöms bort när det närmar sig 

valberedningsarbe inför stämman. 

 

Till föreningsstämman 2023 är det valregion 3 som står på tur att samordna 

förslagen på valberedning. 

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

Följande kretsar har uppdraget att samordna nomineringsarbetet inom sin 

valregion: 

 

Valregion 1: Färgelanda  Valregion 2: Trollhättan-Lilla Edet  

Valregion 3: Sotenäs    Valregion 4: Hisingen-Göteborg 

 

 

 Styrelsens förslag beträffande: 

a) Verksamhetsplan för 2021 

Den redovisade verksamhetsplanen i stämmohandlingarna godkändes 

 

b) Kretsbidrag 

Kretsbidraget fastställdes till oförändrat 20 kr/medlem avläst den 30/11 

2022 med kravet att kretsarna skall ha lämnat in sin reviderade och av 

årsmötet godkända ekonomiska redovisning. 

 

Utöver detta beslutades på styrelsens förslag ett arealbidrag för 

slutrapporterad avskjutningsrapportering i viltdata med 5 öre per ha vid 

uppnådda 30% arealtäckning. Därefter ökar arealbidraget steglöst med 2 öre 

per ha (för all rapporterad areal) för var 10:e %-enhet. Areal och 

täckningsgrad avläses i viltdata när konsulenterna stänger rapporteringen för 

året. 

c) Budget 

 Sven-Bertil Thelander från Göteborgs Jaqtsällskaps stiftelse påpekade att 

Styrelsens förslag till budget för 2022 som redovisas i stämmohandlingarna 

saknade några poster på intäktssidan. Stiftelsen bidrar förutom de 

redovisade 120 000 till ungdomsprojektet och 350 000 till skolprojektet 

med 53 000kr till arrendet av Skogaryd samt med en behovsprövad summa 

till Bokmässan på c:a 50 000kr, varför den balanserade budgeten i stället för 

att sluta på  -151 000kr bör vara i storleksordningen -51 000kr. 

Sven-Bertil tackades för sitt inlägg med en spontan applåd, och budgeten 

godkändes med de föreslagna ändringarna. 
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d) Ärenden över vilka Jägareförbundet begärt stämmans yttrande 

Inga ärenden förelåg 

 

e) Inkomna motioner 

En motion förelåg från Håkan Karlsson, Härryda Östra JVK. 

Motion till länsförbundet Jägarförbundet. 

För att öka/bibehålla kunskapen och framför allt intresset för viltvård hos landets 

många nya jägare anser vi att detta borde lyftas fram med här följande argument 

och incitament. 

Som ett komplement till jägarexamen skapa en utbildning helt inriktad på 

kunskapen om viltvård som leder fram till en form av examen i detta. 

Med teoripaket (kanske digitalt) men även fysiska träffar; Exkursioner med 

praktiska moment där man kommer ut i skogen och deltar i de respektive 

årstidernas lämpliga varierande åtgärder. 

Att i linje med kommande förändringar i skogsbruket ligga i framkant 

kunskapsmässigt och kunna dokumentera detta. 

Att kunna dokumentera en enkel viltvårdsplan på den fastigheten där man deltar 

eller ämnar delta i jakten/viltvården . 

Att kunna med enkla medel utföra viltvårdsåtgärder såsom lättare röjning i 

exempelvis kraftledningsgator, rätt sätt att anlägga en åtel, att sköta viltkameror 

för inventering, att kunna delta i bedömning av storleken på populationen hos 

främst klövvilt etc etc . 

Att utbildningen ska fånga in och skapa intresse för allt arbete som bör föregås 

av själva jakten. 

Ett examensbevis i viltvård borde vara lika viktigt som jägarexamen och kunna 

leda till en för både markägare och jägare gynnsam symbios . 

Härryda Östra Jaktvårdskrets.   2022-01-30. 

Håkan Karlsson. 

Efter en diskussion om motionens innehåll och till vem den riktade sig beslöts 

att årsstämman stödjer motionen och att den bör lämnas till förbundets 

årsstämma med hemställan om att förbundet tar fram ett utbildningspaket i 

motionens anda. 
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f) Övriga ärenden   

Björn Seve, Ale JVK, underströk vikten av att länsföreningen agerar i 

älgförvaltningsfrågan enligt det som står i verksamhetsberättelsen under 

Jakt & Fauna. Göte Johansson beskrev att han delar uppfattningen om att 

det inte riktigt blivit som det var tänkt, utan att älgförvaltningsmålen sätts 

uppifrån och ner i stället för tvärt om som tanken var.  

g) Avrapportering föregående års motioner 

Inga motioner fanns att kommentera från föregående stämma. 

  

 Ersättningar till styrelse och valberedning 

Följande ersättningar beslöts enligt valberedningens förslag till styrelse och 

revisorer: 

Ordförande:    30 % av ett prisbasbelopp per år  

Sekreterare:    25 % av ett prisbasbelopp per år 

Skattmästare    5 000kr 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 (f.n. 18,50 kr/mil) 

Revisorer: ersättning för inkomstbortfall, 650 kr för halvdag 

och 1300 kr för heldag, samt reseersättning 

enligt den skattefria normen. 

Ersättningen till valberedningen beslutades enligt styrelsens förslag till: 

Ordförande 2000kr/år och övriga 995kr/år.  

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 

 

 Förbundsstyrelseledamot Lennart Johannesson har ordet 

Lennart Johannesson berättade om sin långa bakgrund inom Jägareförbundet 

och beskrev sedan vad som varit huvudfrågorna under året. Läkningsprocessen 
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pågår inom förbundet efter den turbulens som fick sin kulmen under stämman 

2021. Men mycket positivt arbete görs för att komma till rätta med problemen 

och samarbetet löper bättre nu.  

Själv har Lennart arbetat mycket med vargfrågan och där har han lång erfarenhet 

från sitt arbete i Värmland när vargstammen etablerade sig där. Förbundet 

arbetar för att få acceptans för att vargstammen skall klassas som 

förvaltningsbar. 

Han talade även om Fjälljakten och Jägareförbundets linje att på statligt ägd 

mark skall jakten förvaltas av staten. 

Han beskrev även arbetet som pågått med att komma fram med anbud till de 

upphandlingar som skett där Jägareförbundet vunnit alla fyra man varit 

inblandad i. 

Under 2022 kommer man att fokusera på fjälljakt, varg/rovdjursfrågan, 

älgförvaltning, vårbocksjakt, samarbetsfrågor, medlemssystemet som ännu inte 

blivit bra, information och lobbyverksamhet, roller och ansvar inom förbundet, 

valrörelsen och NVR. 

Lennart har ansvaret för NVR-frågorna i förbundet. En av de aktuella frågorna 

är jakträttshavarens rätt till det skadade viltet.  

 

 Belöningar, utmärkelser och avtackningar 

Lars Bergdahl tilldelades Jägareförbundets förtjänsttecken i silver som 
utdelades av Lennart Johannesson som tack för sina åtta år i styrelsen varav 
de sista som skattmästare.  

Dennis Gustavsson tilldelades blommor och Morgan meddelade även att 
han nominerats till förbundets förtjänsttecken i silver för sitt mångåriga 
arbete med utbildning och arbete inom kretsar och inom länsföreningen. 

Mats Svantesson tilldelades premie om 1000kr ur Wallenbergska fonden 
samt en blomsterbukett för sitt arbete och engagemang inom 
Ungdomsverksamheten och för Skogaryd. 

Anders Kling avtackades för sina fyra år i länsföreningens styrelse med en 
blomsterbukett. 

Maria Bäckman uppmärksammades med en gåva för sitt mångåriga och 
engagerade arbete i Ljungskilekretsen , för kretsens skjutbana, för avtal om 
jakt med kommunen och för sitt arbete med att organisera kretsens 
medverkan på Bredfjällets dag. 

Susanne Kellerman fick motta en blomsterbukett för till sig och 
Studiefrämjandet som tack för gott samarbete. 



LÄNSFÖRENINGSSTÄMMA              2022-04-05 

 

Sida  10 av 10 

 

Alf Joelsson och Roger Haglund från Vänersborgs JVK uppmärksammades 
med en gåva för sitt engagemang inom eftersöksgruppen. 

Bengt Rundström ordförande i Vänersborgs JVK, uppmärksammades med 
en gåva för sitt mångåriga engagemang inom kretsen. 

 

 Övriga frågor 

Martin Hahne berättade om kustjaktrådets ejderinventering som genomfördes i 

blåsigt väder i slutet av februari. Ca 60 % av kustområdet inventerades och drygt 

15 000 ejdrar räknades, vilket var ett bättre resultat än vid tidigare inventering. 

Martin berättade även att man på norskt vis kommer att pröva att placera ut skydd 

för ejdrar på öarna för att förhindra att de tas av exempelvis havsörn. Han berörde 

även kortfattat skarv- och säljakt efter kusten och var kritiskt till att när 

länsstyrelsen beviljar jakt på säl så är det på de ställen där det inte finns säl. 

  

Janne Karlsson upplyste om att det är ungdomsläger på Skogaryd 18-20 juni för 

ungdomar 12-18 år. Han berättade även att vår nya skjutsimulator används 

frekvent. Den har hittills använts vid 18 tillfällen.  

 Föreningsstämman avslutas 

Lars Ivarsbo tackade för förtroendet att få leda stämman och överlämnade ordet 

och klubban till Morgan Andersson, som tackade alla stämmodeltagare, 

förklarade stämman avslutad och överlämnade var sin blomsterbukett till Lars 
Ivarsbo och Lars Olof Lyrdal. 

  

Vid protokollet:  

………………………………………………… 

Magnus Blomstrand/sekreterare/ 

Justeras: 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Lars Ivarsbo      Lars Olof Lyrdal 

/ordinarie mötesordförande/    / vice mötesordförande/ 

 

…………………………………………………………………    ……………………………………………………… 
Bernt Andersson     Björn Seve  

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


