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Jägareförbundet Mälaröarnas Jaktvårdskrets verksamhets- och 
förvaltningsberättelse 2016. 
 

Styrelsen för Jägareförbundet Mälaröarnas Jaktvårdskrets lämnar här nedan berättelse över 
verksamhet och förvaltning för 2016. 
 
 
  
 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, Jann Kleffner 
 
                     
    
 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 2015 
 
Ordinarie: Bo Liljegren, Petter Jakobsson  
Suppleanter Waldemar Fagerberg, Peter Jonsson 
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Verksamhetsberättelse 
 
Antalet medlemmar i Mälaröarnas Jaktvårdskrets har ökat jämfört med föregående år och 
uppgår per den sista december till 392 st (371 st dec 2015). 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. 
 
Genomförda aktiviteter 
Styrelsen har under året varit med och genomfört följande aktiviteter: 

 Samordningsmöte och information om jaktlagar och regler för att få flera jaktlag, 

arrendatorer, markägare att samverka för gemensamhetsjakter. Detta år genomfördes  

informationsmötet på Adelsö tillsammans med 13 jaktlag. Jakten genomfördes den 

16/1. 

 Hagelskyttestig genomfördes i vanlig ordning tillsammans med Mälaröarnas Skyttegille, 

i år dock utan markmål och istället inriktat mot lerduvor. Antalet deltagare var i stort sett 

oförändrat, ca 60 pers kom och sköt. 

 Ungdomsverksamheten har begränsats till att ungdomar bjudits in till jakt på Bogesund. 

 Spårträning i form av spårläggning av varierande svårighetsgrad samt spårträning med 

fokus på att läsa hunden och dess arbete i spår har genomförts varje tisdag under april 

maj och juni månad vid vattenkällan på Dyvik på Lovön under ledning av Bo Liljegren 

och Petter Jakobsson samt Rolf Grönstedt. En uppskattad aktivitet enligt deltagarna! 

 Dovviltsföreläsning i april på Svartsjö Slott 

 Lerduveskytte på skokloster 

 Banskytte på ”biografen” hos Huntyard och Berras i Arlanda Stad. 

Arbetet med ny skjutbana  
Under året har löpande kontakt hållits med Mälaröarnas Skyttegille för att bevaka frågan om 
Lovöbanans öde. Kretsen har lovat vara behjälplig i den mån det behövs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ekerö i januari 2017 
 
Styrelsen för Mälaröarnas Jaktvårdskrets  
 
 

  


