
  JÄGAREFÖRBUNDET BLEKINGE 

 

Protokoll för styrelsen Jägareförbundet Blekinge 

Dag 2016-11-23 Nr 7 

Plats Jägarstallet Sjöarp 

 
Närvarande Peter Nilsson,Eva Lilja,Kent Löving,Carl-Douglas Lundgren,Torsten Jönsson,Eve 

Knutsson,Karl-Gunnar Bergqvist,Roger Karlsson Rosenquist,Mats Nying. 

Ej närvarande John Nilsson Magnus Carlsson,Linda Mattisson-Olsson,Regina Kristiansson. 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Peter Nilsson välkommnade alla och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av justeringsman 
Till att justera protokollet valdes Carl-Douglas Lundgren 

 

§ 3 Faställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 
 Föregående protokoll har varit samtliga tillhanda,och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Ordförandekonferans 
Peter Nilsson har varit på ordförandekonferansen,och informerade om denna bla,skall 

medlemsregistret läggas ut på en person i länsföreningen. 

 

§ 6 Jakttidsseminarium 
Peter Nilsson skulle åkt men fick förhinder ( sjukdom) till Östermalma där jakttidseminariet var 

förlagt.Jägarförbundet Länsstyrelser medverkade för disskution ang nya jakttider och vad som  

kan påverka, brunst,årstid, mm. 

 

§ 7 Kretsmöte   
Upplägget inför hösten kretsmöte togs upp,tidpunkten är fastställd till den 30/11 plats Äggaboden 

Ronneby.Dagordning fastställdes, bla så kommer vår länsjaktvårdare Thomas Olhsson att närvara 

för att informera ang nya viltdata 

 

§ 8 Arbetsgrupper 
Vildsvin: Karl-Gunnar Bergqvist ville påtala att han gärna kommer ut på kretsarnas årsmöten och 

pratar vildsvinsförvaltning.  

 

Klövviltsgruppen: Carl-Douglas Lundgren har med länsjaktvårdare Thomas Olhsson gjort en 

överenskommelse ang yttranden i skyddsjaktsärenden för länet.Vid ett ärende går detta alltid till 

länsjaktvårdaren för besvarande ,ett ärende kommer att besvaras inom 2-3 dagar, sedan får även 

länsföreningen ut svaret.Skulle länsjaktvårdaren ej kunna svara ut inom denna tidsrymd går ärendet 

direkt till länsföreningen så att denna kan svara ut inom tidsramen.  

Carl-Douglas Lundgren informerade också om kommande aktiviteter från kronviltsgruppen. 

Där en föreläsning ev utbildning kommer att genomföras och Jesper Einarsson kommer att hålla i 

detta. 

 

  



 

Kust: Mats Nying informerade om Blekinge Sjöjaktvårdsförening att de nu jobbar med 

ringmärkning av skräntärna, utterinventering, samt minkefterhållning på allmänt vatten. 

Mats Nying berättade även om turerna kring avhoppet från kustrådet 2013. 

Han kommer även att medverka i en predatorkurs på Källö Jylland. 

 

Ekonomi: Eva Lilja redovisade resultat och balansrapport för länsföreningen. 

Från förra styrelsemötet fanns en fråga ang pengar som gått ut från Länsstyrelsen till 

förvaltningsområdena för utsättning av inventeringsrutor, detta med anledning av att Olofströms 

Äsko velat ta del av dessa pengar, till deras utsättning av inventeringsrutor. 

Kvar i denna pott är 8100 kr.Beslut togs att dessa 8100 kr går till Olofsröms Äsko för utsättning av 

inventeringsrutor. 

Daniel Millbourn Krets Sydväst äskade pengar till två föreläsningar för dovhjort resp kronvilt   som 

gjorts i kretsens regi totalt 8489 kr.Beslut togs att länföreningen ger bidrag med 2000 kr 

enligt nuvarande stimulanslista.Eva Lilja ville få ett möte med Au ang nästa års budget,detta möte 

bestämdes till den 15/12.  

 

Länskommunikatör: Kent Löving, informerade om politikerträffen på Sjöarp flera var intresserade  

men endast en kunde närvara vid detta tillfälle.En almenacka för styrelse samt en officiell för 

kretsarna är på gång att startas upp.Kent Löving samt Eva Lilja har haft en temakväll ang kretsarnas 

hemsidor,4 av 5 kretsar deltog.Nytt möte (Workshop) är planerat till den 28/11. 

Kent Löving kommer även att få lösen,tillgång till att sköta kretsarnas hemsidor om så begäres. 

 

Ungdom: Peter Nilsson, Ungdomsjakt/Utbytesjakt med Skåne kommer att hållas på Sjöarp den 

3-4 December.Ronneby Södra Krets kommer att anordna en ungdomsjakt på Harön den 4 

December. 

 

Jägarexamen: Roger Karlsson Rosenquist, Provledarträffen på Mörrums Jaktskyttebana är inställd 

pga manfall och kommer att senareläggas till Januari-Februari. 

 

Hund:Eva Lilja, Hundgruppen har haft möte med hundansvariga intruktörer i länet,det framkom att 

en ny instruktör i Blekinge mitt bör utbildas.Totalt under året har ett 50 tal ekipage utbildats i 

eftersök samt lydnad. 

 

§ 9 Övrigt  
Eriksbergs Julmässa 10-11 December, där Jägareförbundet Blekinge deltager och bjuder på varm 

glögg.Bemanningen diskuterades, vilka i styrelsen samt från kretsar som kunde ställa upp 

under dessa två dagar.Peter Nilsson skulle återkomma med arbetschema. 

 

Julbordet 8 December Äggaboden. Styrelsen beslutade att bjuda in våra revisorer Kurt Andersson 

samt Bengt Olofsson. 

 

Årsstämman, planering inför stämman gjordes, datum sattes till den 6 April, lokal Kulturcentrum. 

Förslag på föreläsare ang kronvilt togs upp.Roger Karlsson Rosenquist fick uppdraget att boka 

lokal.Eve Knutsson åtog sig att sköta beställning av förtäring. 

 

Bengt Hanssons Stiftelse,styrelsen har vid tidigare möte beslutat att från länsföreningen utse vice 

ordförande som representant i denna styrelse.Stiftelsens talesman har nu meddelat att platsen är ett 

personligt förtroendeupprag och vill då få ett personligt namn.Styrelsen beslutade sålunda att Carl-

Douglas Lundgren föreslås till ledamot att ingå i stiftelsens styrelse. Beslut togs även på att om 

Carl-Douglas Lundgren slutar i Länsföreningens styrelse, och ej längre har Länsföreningens 

förtroende ställer sin plats till förfogande för annan styrelsemedlem.     



 

Protokoll hemsidan,Styrelsen tog upp frågan om att lägga in styrelseprotokollen på vår hemsida. 

Beslutades att från och med detta protokoll läggs dessa upp där. 

 

§ 10 Nästa Möte 
Nästa möte bestämdes till Torsdagen 12 Januari Jägarstallet Sjöarp kl 18 30. 

Fikaansvarig Karl-Gunnar Bergqvist 

 

§ 11 Mötets avslutande 
Ordförande Peter Nilsson tackade alla för kvällen och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Karlsson Rosenquist           Peter Nilsson                      Carl-Douglas Lundgren   

Sekreterare                                     Ordförande                       Justeringsman 
Roger Karlsson Rosenquist              Peter Nilsson                      Carl-Douglas Lundgren 

 

  

 

      

      


