
Jägareförbundet Bollnäs Jaktvårdskrets                                                                                            

PROTOKOLL från styrelsemöte 2015-05-07, kl 19:00-21:30 

Närvarande:  Berit Bodin ordf, Lars Norberg, Åke Andersson, Lars Arne 

Dahl och Lars Åsberg 

Adjungerad med närvarorätt:  Johan Lundberg, Länsordförande  

 

§22. Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkommen. 

§23. Till sekreterare för mötet väljs Lars Åsberg. Till justeringsman väljs Lars Norberg.  

§24. Dagordningen uppläses och godkänns. Dagordningen är på förhand utskickad till styrelsen. 

§25. Föregående mötesprotokoll uppläses och mötet stannar vid vissa punkter för uppföljning och 

reflexion. Protokollet godkänns. 

§26. Rapporter. 

a) Ekonomi: Kassören går igenom dagsläget i resultat- och balansräkningarna. Kassa: 325 kr. 

Bank 9955 kr. (Etikseminariet i mars uppvisar 445 kr i överskott). Den ekonomiska rapporten 

godkänns och läggs till handlingarna.  

b) Temakväll om etik: Arrangemanget med Daniel Ligné och diskussionspanelen blev lyckat. 

Förutom ett litet överskott gav kvällen deltagarna stor kunskap om etik och insikt om 

Svenska Jägareförbundets värdegrund. (Läs mer på kretsens hemsida om arrangemanget). 

c) Ringträning: Berit Bodin har hållit ringträningar på Dönjegården i Röste. 5-9 ekipage/tillfälle 

har deltagit. Två tillfällen återstår. 

d) Ungdom: Kretsens ungdomsansvarige föreslår en kurs/seminarieserie för blivande yngre 

jägare. Seminarierna skall erbjudas de som tar jägarexamen med ”självstudier”. Upplägg: 

a. Praktisk skjutning på banan med instruktör 

b. Fokus på hunden 

c. Ensamjakt 

d. Förberedelse för teoriprov 

En bra idé som den ungdomsansvarige får i uppdrag att jobba vidare med.  

e)  JAQT: JAQT-ansvariga har varit på nätverksträff i Ljusdal. Ett program för länet samt Dalarna 

är framtaget och publicerat på kretsens hemsida. 

f) Hagelstig: Frågan om hagelstig avslutas för tillfället. Frågan om att ta upp idén får väckas i 

framtiden då tillräckligt arrangörsintresse finns. 

g) Sommaraktivitet: Ordföranden kontrollerar med Bollnäs JSK om ett ev ungdomsarrangemang 

i sommar likt ”skyttekul”.  

h) Mässmonter: På Helsinge Outdoor finns kretsen tillsammans med länsföreningen. 

Mässmontern byggs runt länsförbundets ”evenemangslåda” (tält, roll-up, och i övrigt 



enhetligt PR-material). Aktiviteter och medlemsvärvning planeras. Lotteritillstånd kollas 

innan mässan (Lars Å). 

i) Vildsvinsjaktutbildning 22 maj: Klent intresse. Två från kretsen åker. Överblivna platser 

övertas av länsföreningen som i sin tur bjuder med ungdomar som gästjägare. 

j) Seminarium om räv: 28 sept kommer Jan Englund, Professor i zoologi med inriktning mot 

rävar. Kretsen kan forma föreläsningen i olika riktningar och mötet är överens om att det är 

räven som predator och jaktbart vilt som skall förmedlas med viss inriktning mot etik. Jan 

Englund kommer därför att prata om jaktmetoder, revir, kullar och olikheter i morfologi 

(form och uppbyggnad) hos arten beroende på geografisk hästamning. Jan Englund kommer 

att visa bilder på skottskador som belyser vikten av att jaga predatorer utifrån ett etiskt 

hållbart sätt. 

 

§27. Övriga frågor: Inga övriga frågor. 

 

§28. Mötets avslutande. Ordförande tackar för deltagande och visat intresse. 

 

Efter mötet presenterar sig Johan Lundberg och berättar om länsföreningens styrelse. Han 

sammanfattar även viktiga verksamhetsfrågor för framtiden i Svenska Jägareförbundet och 

poängterar vikten av kontakten mellan länsföreningen och kretsstyrelserna samt jägarna. 

 

Sekreterare 

 

Lars Åsberg 

 

Justeras: 

 

Berit Bodin    Lars Norberg 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

 

 


