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Jönköping Södra JVK Årsmöte 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Westlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna med en tillbakablick från sin tid som 
aktiv i Jägareförbundet Jönköping Södra JVK varav de senaste 10 åren som ordförande.   

 
1. Val av ordförande och justeringsmän för mötet mm  

a. Gunnar Lindblad valdes till ordförande för mötet.  
b. Till justeringsmän valdes Ola Forsén och Lars Adolfsson.  
c. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare. Martin Wall 

 
2. Fastställande av röstlängd 

Mötet beslutade, att avvakta med fastställandet av röstlängden till dess att behov visar sig 
föreligga. 
 

3. Kallelsen till mötet 
Jan Westlund framförde, att annonsering om mötet hade gjorts i Svensk Jakt, på kretsens 
och Länsföreningens Hemsidor och på Facebook. Dessutom gjordes ett mailutskick till 
majoriteten av kretsens registrerade mailadresser. Mötet konstaterade, att Årsmötet var 
utlyst i behörig ordning enligt stadgarna och att det även var utlyst enligt det beslut som 
fattades vid föregående årsmöte 
 

4. Fastställande av dagordningen 
Föreslagen dagordning godkändes utan ändringar/tillägg. Inga övriga frågor anmäldes. 
 

5. Styrelsens Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 
Jan Westlund gick igenom Verksamhets- och Förvaltningsberättelsen. Då inga förslag till 
ändringar/tillägg framfördes, godkändes den i befintligt skick av mötet och lades därefter 
till handlingarna. 
 

6. Revisorernas berättelse 
Ola Forsén läste upp Revisionsberättelsen, som godkändes av mötet och därefter lades till 
handlingarna. 

         
7. Fastställande av Balansräkningen 

Ulf Rydå redogjorde för årets ekonomi. Balansräkningen för det gångna året fastställdes 
och lades därefter till handlingarna. Resultat lades över i ny räkning. 
 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.   
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9. Val av ledamöter i styrelsen  

Valberedningen föreslog omval 2 år för Jan Westlund, Ulf Jans, Martin Wall, Ulf Rydå, 
Fredrik Stigby och Morgan Lagerqvist. 

 
Mötet beslutade enligt Valberedningens förslag. 
 

10. Val av kretsens och styrelsens ordförande för 1 år 
Valberedningen saknar förslag. 
Förslag på mötet styrelseledamot Peter Friberg med utlovat stöd från avgående ordförande 
Jan Westlund och jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja. 
 
Mötet beslutade enligt mötets förslag om nyval för Peter Friberg som kretsen och styrelsens 
ordförande. 

 
11. Val av revisorer för 1 år 

Valberedningen föreslog följande revisorer samt ersättare. 
 
Ordinarie                                          Ersättare 
Jan Johansson (omval)                     Jon Sandberg (omval) 
Ola Forsén (omval)                          Ingmar Levinsson (nyval)    
 
Mötet beslutade enligt Valberedningens förslag.    

 
12. Val av ombud för 1 år till Länsföreningens stämma  

Mötet valde nedanstående personer att representera kretsen vid Länsföreningens stämma på 
Hooks Herrgård 29 Mars. 
 
Ordinarie                                     Ersättare 
Ulf Jans                                         Jan-Erik Harrysson 
Ulf Rydå                                      Pär Gustavsson 
Ingemar Levinsson                       Boine Ek 
Per Sterner                                    Ingemar Levinsson 
Daniel Kindstrand                        Jan Johansson 
Fredrik Stigby                               Bertil Helgesson 
Peter Friberg                                 Lars Adolfsson 
Morgan Lagerqvist                        Peter Isfeldt 
Martin Wall                                   Anders Gustavsson 
Göran Åkesson                              Tomas Bergström 
Ola Forsén  Torbjörn Ljungberg 
Mattias Åkesson                            Ann Erlandsson     
                                                            

13. Val av Ungdomsansvarig för 1 år 
Fredrik Stigby (omval) och Daniel Kindstrand (nyval) efter förslag från Valberedningen.   
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14. Val av ledamöter till Valberedningen 
Enligt gängse ordning lämnar Hans Kåremalm Valberedningen och Kjell Isfeldt blir ny 
ordförande och sammankallande för valberedningen. Årsmötet beslutade att välja Göran 
Åkesson som ny ledamot.   
 
Valberedningen får därmed följande sammansättning: 

Kjell Isfeldt 1 år (Ordförande och sammankallande)  
Torbjörn Ljungberg 2 år 
Göran Åkesson (nyval) 3 år 

 
15. Styrelsens förslag på ärenden varöver Länsföreningen infordrat yttrande, inkomna 

motioner och övriga ärenden 
Det fanns inga ärenden att behandla.  

 
16. Sättet för kallelse till nästa Årsmöte och ev. extra Årsmöte 

Årsmötet beslutade att annonsera på samma sätt som till detta Årsmöte. Svensk Jakt, 
hemsida, facebook och mailutskick (sker med dolda adresser). 
 

17. Övriga frågor 
a. Torbjörn Ljungberg föreslog att kretsen under året skall undersöka möjligheterna att slås 

samman med Jönköping Norra Jaktvårdskrets. Historiskt var kretsarna en och samma 
men arbetet med älgtilldelning blev övermäktigt och kretsen delades. Nu är andra tider 
och ökat samarbete och eventuell framtida sammanslagning borde undersökas. 

 Mötet beslutade att undersöka möjligheterna för utökat samarbete och framtida 
 sammanslagning. 

 
b. Torbjörn Ljungberg tog upp frågan om kretsmästerskap i jaktskytte som haft väldigt få 

deltagare. Förslag att kretsmästerskaps final räcker och att kretsmästerskapet för kretsen 
ej anordnas i framtiden. Denna fråga behöver behandlas med motion till länsföreningen 
och mötet uppmanade frågeställaren att skicka in motion för att behandlas vid kommande 
årsmöte för länsföreningen. 
 

c. Sture Nilsson, uppmanade till att uppdatera hemsidan och rovdjursansvarig. 
 

d. Sture Nilsson uppmanade om att kommunikationen ut mot allmänheten behöver bättre. 
Sture skickade även med beröm till att mycket har förbättras inom Jägareförbundet. I 
samband med denna fråga efterfrågade länsföreningen tips på personer som kan tänka sig 
skriva artiklar i SJF Jönköping län namn med förtroendeuppdrag i länsföreningen. 

  
18. Utmärkelser/Avtackningar 

Inga utmärkelser delades ut. 
 

19. Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.  
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Efter sammanträdet gladdes alla av gott fika och ett intressant föredrag av länets 
jaktvårdskonsulent Jonatan Lilja samt länsförbundets ordförande Gunnar Lindblad. Ämnet 
som behandlades var jakttidsförslaget från Naturvårdsverket och vad SJF anser om dessa 
förslag samt hur denna process ser ut. 
 
Kvällens avslutades sedan med ett lotteri med diverse profilprodukter från SJF. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
Vid protokollet                                  Justeras    
                                                    
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 
Martin Wall                                 Gunnar Lindblad 
 
 
 
 
Justeras                                              Justeras 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 
Lars Adolfsson                                 Ola Forsén  
                                
  


