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Jägareförbundet Mälarö Jaktvårdskrets verksamhets- och 
förvaltningsberättelse 2019. 
 
Styrelsen för Jägareförbundet Mälaröarnas Jaktvårdskrets lämnar här nedan berättelse över 
verksamhet och förvaltning för 2019. 
 
 
  
 Styrelsen 
 Ordförande:  Petter Jakobsson            
 Vice ordförande: Jann Kleffner 
 Sekreterare:  Christian Wallin 
 

Kassör:   David Albinsson  
 
 Övriga ledamöter: Johan Johansson och Frida Lindh 
      

Suppleanter: David Albinsson, Karl Johan Palmgren och Robin 
Engvall 

 
                     
    
 Övriga förtroendevalda: 
 
 Revisorer  Göran Fagerberg och Leif Westerby  
    
 Revisorssuppleanter Michael Borgström, Gerry Johansson 
  

Valberedning  Per Melin (Sammankallande) 
  Bo Liljegren 
  Anders Sparring 
 
Ombud till Länsföreningens årsstämma 2017 
 
Ordinarie: Frida Lindh och  Petter Jakobsson  
Suppleanter Karl Johan Palmgren och Christian Wallin 
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Verksamhetsberättelse 
 
Antalet medlemmar i Mälarö Jaktvårdskrets har ökat något jämfört med föregående år och 
uppgår per den sista november till 420st (416st dec 2018). Styrelsen har under året haft 6 
protokollförda sammanträden. 
 
Viltolyckseftersök  
Under verksamhetsåret har eftersöksarbete 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: 

• Under våren arrangerades en uppskattad kråkjakt med hjälp av flera markägare och 
jaktlag i kommunen. Ett trettiotal jägare var med, fler kråkfåglar än tidigare år sköts. 

• Under april –maj arrangerades Jägarförbundets praktiska eftersökskurs med Petter 
Jakobsson, Jann Kleffner och David Albinsson som instruktörer. Sex deltagare. 

• Under perioden april-juni har kretsen bjudit in till öppna spårtränings-kvällar på Svartsjö. 
Som mest har 16 personer med spårhundar deltagit. 

• Ungdomsverksamheten har fortsatt genom samarbete med Birkaskolan. I augusti 
genomförde kretsen en uppskattad friluftsdag för 30 6:e-klassare med lärare, där 
eleverna fick lära sig om jakt och eftersök. Samarbetet är mycket uppskattat av skolan 
och kommer att fortsätta. Kretsen har också motionerat till länsförenings årsstämma om 
att SJF ska ta fram ett material om jakt och viltvård för mellanstadiet som harmonierar 
med läroplanen för naturkunskap och idrott/hälsa. Motionen bifölls på länsföreningens 
stämma. 

• Kretsen bjöd in till övningsskytte på Varpsund i maj, men arrangemanget ställdes in 
p.g.a för få anmälda. 

• Under våren hölls ett viltrådsmöte med föredragning av jaktvårdskonsulent Per 
Zakariasson. Ca 40 personer deltog. 

• Genom sociala medier har kretsen kontinuerligt kommunicerat nyheter från SJF till 
medlemmarna. Styrelsen har försökt att regelbundet lägga upp nyheter i kretsens FB-
grupp. 

• I januari 2020 har kretsen bjudit in till en klövviltsjakt på Bogesund. När 
verksamhetsberättelsen skrivs är 17 personer anmälda. 

• Kretsstyrelsen har under året följt den tråkiga utvecklingen för Mälarö skyttegille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ekerö i januari 2020 
 
Styrelsen för Mälaröarnas Jaktvårdskrets  
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