
VÅRA HEMSIDOR 
Förbundets 

Länsföreningarnas 

och 

Kretsarnas 



WWW.JAGAREFORBUNDET.SE 
•  Ger denna startsida            (den nationella sidan för Svenska Jägareförbundet) 

NEDANSTÅENDE ADRESS I WEBBLÄSAREN 

På den gröna menylisten (raden) kan du klicka dig vidare till de delar som du 
intresserar dig för. 



OM DU VILL GÅ VIDARE TILL LÄNSFÖRENINGENS HEMSIDA 
•  Klicka på ”VÄLJ DITT LÄN” 



DU FÅR UPP EN SIDA MED MÖJLIGHETER ATT VÄLJA LÄNSFÖRENING 

Klicka på JÄGAREFÖRBUNDET VÄSTRA GÖTALAND VÄST så kommer du till 
vår hemsida 
 



DU KOMMER TILL LÄNSFÖRENINGENS STARTSIDA 

Denna sida har en lång webbadress: 
http://jagareforbundet.se/syd/vastra-gotalands-lan/jagareforbundet-vastra-gotaland-
vast/ 

Men om du vill kan du alltid spara den som en ”FAVORIT” 



ÄVEN VI HAR EN MENYLIST DÄR MAN KAN VÄLJA OMRÅDE 

Om du t ex klickar på ”Krets” så får du upp en sida där du kan välja vilken 
krets du vill ”besöka” 



SÅ HÄR SER BÖRJAN AV ”KRETS-SIDAN” UT 

Om du t ex klickar på ”Bengtsfors Jaktvårdskrets” – så kommer ”Till 
kretsens sida” upp – klicka där och du kommer till Bengtsfors hemsida 



NÄSTA STEG TILL HÖGER PÅ MENYLISTEN TAR DIG TILL VÅR ”KONTAKTSIDA” 

Där kan du gå vidare i undermenyerna och välja det som du vill – i detta 
fall har vi klickat på ”VALBEREDNINGEN” och får då fram 
kontaktuppgifter till de som ingår. 



VISSA AV UNDERMENYERNA HAR EN PIL I HÖGERKANTEN – OM DU KLICKAR PÅ DEN .. 

Får du möjlighet att komma ett steg vidare i information om den aktuella 
gruppen 



YTTERLIGARE ETT STEG TILL HÖGER TAR DIG TILL  ”KALENDER” 

Där ser du vilka händelser som har varit eller kommer. Här finns en förhoppning om att vi 
får in tips om sådant som kan vara av intresse för våra medlemmar inom länsföreningen – 
det kan också tänkas att vi kommer att ”stjäla” intressanta saker från kretsarna. 

Händelserna är beskrivna kortfattat – men använd gärna länken ”Läs hela 
kalenderhändelsen” 



NU KOLLAR VI UNDER MENYOMRÅDET ”VERKSAMHET” 

Här finns de verksamhetsområden som länsföreningen arbetar med. I det här fallet är 
INFO-gruppen vald. 

De flesta verksamhetsområdena har flera olika grenar som nås när man klickar på pilen till 
höger 



UNDER MENYOMRÅDET ”MEDLEM” FINNS STADGAR, PROTOKOLL M M 



”VILT” – SKULLE OCKSÅ KUNNAT STÅ VILTFÖRVALTNING 

Här samlas allt om viltförvaltning – lite magert för närvarande – men kommer att byggas ut 
framledes. 

Exemplet visar menyområdet VILDSVIN och förbundets handlingsplan för detta viltslag 



OM VI HAR VARIT LYCKOSAMMA FINNS ÄVEN ”VILTMAT” 

Här samlar vi lokala recept och bygger på undan för undan. 



OM DU VILL TILLBAKA TILL FÖRBUNDETS HEMSIDA – KLICKA PÅ ÖRNEN 


