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Jägareförbundet Mälarö Jaktvårdskrets verksamhets- och 
förvaltningsberättelse 2014. 
 
Styrelsen för Jägareförbundet Mälaröarnas Jaktvårdskrets lämnar här nedan berättelse 
över verksamhet och förvaltning för 2014. 
 
 
  
 Styrelsen 
 Ordförande:  Per Melin            
 Vice ordförande: Waldemar Fagerberg 
 Sekreterare: Bo Liljegren 
 

Kassör:   Waldemar Fagerberg  
 
 Övriga ledamöter: Petter Jakobsson, Peter Jonsson 
      

Suppleanter: Roger Haglund, Björn Falk, Ylva Svensson-Rittner 
 
                     
    
 Övriga förtroendevalda: 
 
 Revisorer  Jerker Laufors, Christer Schierbeck  
    
 Revisorssuppleanter Michael Borgström, Gerry Johansson 
  

Valberedning Anton Eriksson (Sammankallande) 
  Bengt Öhman 
  Anders Sparring 
 
Studieansvarig Styrelsen 
 
Ombud till Länsföreningens årsstämma 2014 
 
Ordinarie: Bo Liljegren, Petter Jakobsson  
Suppleanter Waldemar Fagerberg, Peter Jonsson 
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Verksamhetsberättelse 
 
Antalet medlemmar i Mälarö Jaktvårdskrets var i december 2014 374 (372), en ökning 
med +2 st. från 2013. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. 
 
Viltolyckseftersök  
Under verksamhetsåret har eftersöks arbete med viltolyckor fortgått med samma 
engagemang och kvalitet som tidigare år. Polisen är mycket tacksam över det goda 
samarbetet. 
 
Hundträning  
Bo Liljegren och Carl Berg har under vår och försommar haft hundträffar varje vecka på 
Lovön för att lära ut eftersök och spårläggning mm. Tyvärr var dessa träffar ej 
välbesökta. Aktiviteten kommer dock att fortsätta under kommande år. Träning lönar 
sig! 
 
SM 
MJVK deltog inte Länsmästerskapet i eftersök år 2014, då vi ej ville genera övriga 
kretsar i länet genom att i en följd upprepa våra tidigare topplaceringar i både DM och 
SM. År 2015 planerar vi dock att delta. 
 
 
Aktivitetsplan 
Styrelsen driver arbetet med en aktivitetsplan för 2015 som kommer fortsätta in i 
kommande verksamhets år. Information om kommande aktiviteter har presenteras på 
hemsidan. 
 
Under verksamhets året har MJVK i samklang med Mälaröarnas Skyttegille genomfört 
ett hagelskytte hos Falks event ute på Munsö.  
 
 
Ungdomsverksamhet 
Under året har MJVK deltagit I Ekerös ungdomsmässa med ett utställningsbord och 
flera positiva kontakter knöts. Besöket ledde till att några av ungdomarna prövade 
skytte under lerduveskyttet som hölls hos Falks Event tillsammans med skyttegillet.  
 
I övrigt har ungdomarna hänvisats till Bogesunds och Gålös ungdomsjakter. 
Ungdomarna fick också reducerat pris på kretsjakten (se nästa punkt).  
  
Kretsjakt på Gålö 
Kretsen ordnade den 29 november en jakt för kretsens medlemmar ute på 
Jägareförbundets marker på Bogesund. Det var mycket uppskattat av deltagarna och 
alla tog med sig lite mer kunskap om rådjur och en del nya erfarenheter och kontakter.  
 
Hemsida 
Kretsens hemsida har under året (1 jan – 31 dec) haft 812 unika besökare och 2686 
sidvisningar.  
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Älgfrågan  
Det förslag som har tagits fram av förbundet om att slå samman två områden, rent 
administrativt, för att spara pengar åt jägarna fick avslag av länsstyrelsen som har 
återremitterat ärendet till förbundet. MJVK har under året verkat för att hitta en lösning 
som är bra för föreningen långsiktigt. Tyvärr så är administrationen på länsnivå inte av 
den karaktären att den underlättar för oss jägare att komma fram till en bra och hållbar 
lösning. 
 
Kretsen hjälpte också till med den spillningsinventering som genomfördes runtom på 
Mälaröarna. 
 
Arbetet med ny skjutbana  
Under året har löpande kontakt hållits med Mälaröarnas Skyttegille för att bevaka 
frågan om Lovöbanans öde.  
 
    
Ekerö i januari 2015 
 
Styrelsen för Mälaröarnas Jaktvårdskrets  
 
 
  


