
      

Styrelsemöte i Jägareförbundet Kungsbacka 2018-08-23 i Förlanda. 

Närvarande: Lennart Andersson, Roger Zachrisson, Niclas Johansson, Osborn Stockelberg, 

Magnus Stolpe, Jesper Zackrisson, Erik Erdelius, Ann-Sofie Landström, Henrik Petersson. 

Anmält förhinder: Jonas Magnusson, Joacim Andersson, Lars Eriksson, Per Stenberg, 

Lotta Wahlström. 

Icke närvarande: Johan Andersson, Henrik Arnesson, Mikael Löfgren 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av mötesordförande:  Magnus Stolpe  

3. Val av mötessekreterare:  Jesper Z 

4. Val av justeringsman:  Henrik P  

5. Godkännande av dagordning: Ja 

6. Godkännande av föregående mötesprotokoll: Ja  

7. Rapport från respektive arbetsgrupp:  

- Skyttesektion – Erik, Henrik och Joacim 

En del inställda tävlingar och en planerad aktivitet p.g.a. den torra sommaren. 

 

- Vilt & Trafik – Osborn, Lars 

Dov: 2, Rå: 175, Vildsvin: 28, Älg: 5 Totalt 210. Diskuterade det uppenbara sambandet med få 

älgolyckor som speglar det låga älgbeståndet. 

 

 - Medlem, Marknad & webb – Magnus, Lotta & Jonas 

Infoblad till sponsorer håller på att tas fram. Mer info följer.  Jonas försöker synka hemsidan så 

den liknar det nationella mer rent layout-mässigt. 

 

 - Ungdom (Stättared) – Magnus, Lennart, Jesper & Lotta 

Närmast är det spillningsinventering på Stättared. Traktmodellen. Jesper & Lennart tar fram 

material (digitalt) för detta. 

12/11 är den första jakten på Stättared 

Beslut från länsföreningen att de beviljat ett aktivitetsstöd för Kjerrulfsdagen. Detta stöd 

kommer att användas för bussfakturan för Kjerrulfsdagen. 

 



 - Jaqt – Ann-Sofie & Lotta 

Mitten aug var det aktivitet på Stjärnåsen. 6 st inbokade aktiviteter detta året och det är 2 kvar. 

Intresset ökar bland medlemmarna för dessa aktiviteter. 

  

 - Utbildning – Roger, Erik & Niklas 

Skall försöka få ihop tillräckligt med deltagare (10 st) och boka in en kväll på Stjärnåsen. Blandat 

skytte och teori. 

 

 - Hund – Lars & Joacim 

Ingen närvarande 

 

 - Rovdjur/Vildsvin – Magnus, Jonas & Mikael 

Inget att rapportera om rovdjur. Vildsvinen börjar röra sig mer mot de centrala delarna av Kba. 

Är i utkanterna på Hede Outlet (Freeport) och nosar nu. ”Trädgårdsgrisarna” börjar återigen visa 

sig mer. 

 

8. Ekonomi.  Ingen närvarande.  

9. Studiefrämjandet extrainsatt årsmöte. Magnus kommer att åka på detta extrainsatta årsmöte 

med anledning av att Studiefrämjandet kommer att bilda nya distriktsförbund och med nya 

stadgar etc som påföljd.Kungsbacka kretsens förfrågan om ekonomiskt bidrag (ca 2.000:- ) för 

buss, för ungdomarna till Stättareds-dagen beviljades. Det kommer att utgå som ekonomiskt stöd 

och Kungsbacka kretsen fakturerar Länsföreningen denna kostnad. 

10. Osborn och Magnus fått inbjudan av trafikverket till studiebesök av ekodukten i Sandsjöbacka d. 

1/9. Magnus kan tyvärr inte deltaga. Det bestämdes att Lennart åker som ersättare. 

11. Temakvällar.  Försöka få till mer temakvällar rent generellt för att öka vår aktivitet under 

verksamhetsåret. Varje arbetsgrupp fick i uppgift att själva spåna fram idéer. Flera förslag kom 

fram direkt som t.ex höra med försäkringsbolagen om de är intresserade av att komma och 

berätta om hundförsäkringar. Garmin (eller någon annan) komma och presentera hundpejl, 

Chevallier presentera  jaktkläder etc etc.  en annan bra idé om temakväll är t.ex en kväll med 

veterinär om vård av hund vid skada. Kan ju då kombineras med försäkringsbolagen. 

Också föröka få till en informationskväll om VFD. Klart och tydligt är det så att merparten av våra 

medlemmar inte har en aning om vad VFD är och framförallt inte om den viktiga roll VFD har i allt 

som rör jakten rent generellt.  

12. Övriga frågor – inga 

13. Mötet avslutas 

   

Vid protokollet    Justerare 

 

Jesper Zackrisson    Henrik Petersson 

Justerat elektroniskt 2018-09-20


