
  STIGVÄGEN VILTVÅRDSOMRÅDE 

 

Till Styrelsen Jägarförbundet Folkärna, Jägareförbundet Dalarna och Svenska Jägareförbundet. 

 
Vid länsförbundsstämman 2016 lämnades en liknande motion, som dock ej 
bifalldes av stämman.  
Förutom det framgångsrika ungdomslägret har inga andra resultat av 
ungdomsarbetet varit synligt i länet. 
I SJF strategiska mål för 2017 skall förbundet ” 2017 anpassas vårt 
erbjudande och vår kommunikation till de målgrupper som är 
underrepresenterade i Jägareförbundet i förhållandet till hur samhället ser 
ut. Det vill säga kvinnor, ungdomar och nya svenskar.” 
Jag anser att det är olyckligt att på detta sätt bunta ihop dessa grupper med 
helt olika behov, arbetet med ungdomar skall prioriteras, därför att: 
 
En av Jägareförbundets kanske viktigaste uppgifter, är som jag ser det, är att 
ge barn och ungdomar insyn i vår hobby/livsstil. Dels för att det är en 
fantastik fritidssysselsättning men också för att skapa en förståelse för vad 
jakt innebär, även för de ungdomar som kanske inte själva väljer att bli 
jägare. 
 
Det finns en hel del verksamhet idag riktad mot ungdomar men jag tycker 
att verksamheten behöver ett rejält lyft för att vi verkligen ska nå ut även till 
de barn och ungdomar som idag inte har en naturlig koppling till jakten via 
vänner/familj. 
 
Det finns gott om människor i vår organisation som vill jobba med detta, 
men ofta sätter ekonomin käppar i hjulen för den som vill göra något större 
arrangemang. 
 
Jag föreslår därför att Svenska Jägareförbundet utan att höja 
medlemsavgiften, budgetarar motsvarnade 20 kr/ordinarie medlem, som en 
separat post i budget, avsatt för enbart barn/ungdomsverksamhet. 
Pengarna ska fördelas på olika ungdomsprojekt av en grupp som består av 
såväl tjänstemän som förtroendevalda.  
Jag vill att Svenska jägareförbundet bättre redovisar ungdomsarbetet inom 
förbundet. 
Jag ber styrelsen för Folkärna jaktvårdskrets att ta upp denna motion på sitt 
årsmöte och skicka den vidare till Jägareförbundet Dalarnas Årsmöte  
 
Med vänlig hälsning Fors den 16 december 2017 
 
 
Åke Berglund 



  STIGVÄGEN VILTVÅRDSOMRÅDE 

 

Stämmobeslut. 
 
FJVK stämma beslutade att om motionären omformulerade motionen så att 
det klart framgår att ingen ytterligare avgift skall tas ut, den då må sändas till 
Jägareförbundet Dalarnas stämma för behandling och beslut. 
 
För styrelsen Fors den 16 februari 2017 
 
 
Leif Öster, ordförande FJVK 


