
 

 

 

Verksamhetsberättelse för Ljungskile Jaktvårdskrets 2016. 

Styrelsen och kretsen har gjort sitt bästa för att under 2016 arbeta för kretsen och medlemmarnas 

bästa och för att följa länsföreningens målsättningar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. 

Kretsen har haft representanter som medverkat på kretskonferens och Länsföreningens årsstämma 

 Styrelsen beslöt i början av året att bli medlemmar i Föreningsarkivet på Bohusläns Museum. 

Lennart Forsström var behjälplig med genomgång av alla gamla dokument tillhörande 

kretsen. Tack Lennart. Numera är alla gamla dokument bevarade hos Föreningsarkivet. 

 

 Skjutbanan har under 2016 genomgått en omfattande komplettering inför besiktningen i 

april. Skjutvallarna har fyllts på och säkerhetsavstånden har ändrats. Röjning av växtlighet 

vid duvbanan genomfördes under våren 2016 så det blev mycket ljusare. Erik Johansson 

snickrade ihop ett nytt bord med bänkar som gav ett rejält lyft. 

Banorna har varit flitigt utnyttjade med event och träningsskytte. Deltagare från 

Jägarexamen Västra Orust och Uddevalla har genomgått övningsskytte och uppskjutning. 

Den elektroniska älgbanan har fungerat bra och varit flitigt använd. 

Inköp av en grill och en perkolator har gjort att besökare kan köpa sig kaffe och grilla korv. 

Vilket har varit mycket uppskattat. 
 

 Styrelsen skickade personliga brev till personer boende i Ljungskile som tagit sin 

Jägarexamen under våren 2016. De blev inbjudna till KM i augusti då de fick information om 

kretsen och fick möjlighet att träffa medlemmar och jägare. Kretsen bjöd alla på korv med 

bröd och fika. Det blev en härlig och rolig dag. 
 

 Bondens Dag på Backamo genomfördes med härligt väder under helgen  

3-4 september. Arrangemanget genomfördes på ny plats tillsammans med Björns Jakt och 

Fiske. Kretsen medverkade med skjutsimulator, försäljning av holkar/fällor, informerade om 

vad en eftersöksjägare gör och i samband med det delade ut markeringsremsor och 

informationsbroschyrer, en hel del anmälningar till Jägarexamen kom in, 

informationsbroschyrer om jakt, vilda djur och skogens skafferi hade en strykande åtgång. 

Arrangemanget gav ett tillskott till kretsens kassa på 4,950 kr 
 

  6 september var Rotary inbjudna till skytte på duvbanan. Kretsen serverade korv, bröd med 

potatismos och fika. Det var en strålande kväll där alla njöt och hade roligt. Arrangemanget 

gav ett tillskott till kretsens kassa 3,520 kr 
 

 24 september var kretsen med på Bredfjällets Dag på Bredfjället. Erik Johansson och Ronny 

Holm medverkade och informerade om jakt och kretsen. Vilda lådan var också inlånad från 

länsföreningen. 
 

 Kretsens ungdomsverksamhet fortskrider och nya idéer har diskuterats.   
 

 Styrelsen anordnade en resa för kretsens medlemmar till Jägareförbundets föreläsningar på 

Bokmässan i Göteborg. 
 

 Kretsens hemsida har iordningställts. Ansvarig för hemsidan har varit Håkan Bäckman. 
 

 I början av verksamhetsåret gick styrelsens ledamöter utbildning i Föreningskunskap som 

anordnades av Studiefrämjandet. 
 

 Kretsens jaktlag fick inför jaktåret 2016 tre nya jaktledare, 

Håkan Eriksson, Tobias Fredriksson och Thomas Magnusson. Jaktlaget har nu 24 

jaktkamrater. Tre av de nya jägarna utan jaktmarker har varit med laget och röjt inför 

älgjakten och har även varit inbjudna till älgjakt vilket de medverkat. 
 

 Kretsens medlemsantal har ökat och är nu 183. 

 



 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Jag har nu avverkat ett år som ny ordförande i Ljungskile Jaktvårdskrets. Det har varit ett 

omtumlande och lärorikt verksamhetsår.  

Det första var att vår glada och positiva Gunnar Malm hastigt avled. Han såg så mycket fram emot 

verksamhetsåret 2016, men tyvärr fick han aldrig uppleva det. Både kretsens och jaktlaget saknar 

honom, men livet och kretsens arbete går vidare. 

Det har hänt en hel del roliga och positiva saker i kretsen som jag hoppas kan fortsätta att utveckla 

kretsens arbete. 

Jag vill till sist rikta ett stort TACK till medlemmar och ledamöter i styrelsen för allt arbete som ni 

har lagt ner på kretsen under 2016. Utan er hade det inte blivit mycket av det goda gjort. 

Tack till ledamöterna i styrelsen som har lärt mig så mycket och som med stort tålamod lyssnat på 

och anammat nya idéer. 

Låt alltid ljuset i era hjärtan fortsätta att lysa. 

Ett tack till Studiefrämjandet som vi får Verksamhetsstöd av och som tillsammans med 

Jägareförbundet tar fram utbildningar. 

 

Uddevalla 6 januari 2017 

Maria Bäckman 

Ordförande Ljungskile Jaktvårdskrets 

 

 

 

 


