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VERKSAMHETSPLAN 2018 

 
Styrelsen för Norrorts Jaktvårdskrets får härmed avge följande verksamhetsplan för 2018 

 

EFTERSÖK 
Under 2018 kommer vi satsa på utbildning, kunskap och säkerhet. 

Arbetar stenhårt för en gemensam 2-dagars utbildning. 

 

HUND 
Ser framemot en ny härligt hundträningssäsong och har som målsättning att kunna 

erbjuda minst lika många träningstillfällen i år.  

 

ROVDJUR 
Arbetet med att hålla oss informerade om rovdjuren i kretsen och länet kommer att fortgå. 

 

UNGDOM 
Sponsra sommarläger, 

Anordna prova på jaktdag med tillvaratagande av vilt (tillsammans med vuxna) 

Sponsra (anordna) jägarexamenskurs 

Vika platser på skyttebiograf träningen Arlanda stad  

Vika platser på skytteträning kula samt hagel på Rosersberg eller annan skjutbana 

 

SKYTTE 
Vi kommer dubblera antalet skjuttillfällen inomhus till (8) undersöker även om älgbana 

innomhus.  

 

JAQT 
Övningsskytte i kretsens regi både utomhus och inomhus kommer att ordnas under våren.  

 

UTBILDNING 
Följande kurser planeras att erbjudas: 

 Hur man skriver en älgskötselplan 

 Kötthantering/styckning  

 Jägarexamen (2st) 

 Vård i det vilda (2st). En under våren (i början av maj) och en under hösten (i 

slutet augusti) 

 Viltundersökarkurs 
Föredrag: 

 Älgens Biologi och Förvaltning 

 Vildsvinens biologi och förvaltning 

 Hjortens biologi och förvaltning 

 Från skog till bord, tillagningskurs av vilt  
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HEMSIDA, FACEBOOK, NYHETSBREV, E-POST 
I och med sammanslagningen av jaktvårdskretsarna skall kretsarnas hemsidor slås 

samman till en ny gemensam hemsida för Norrort. Hemsidan skall alltid hållas 

uppdaterad, relevant och intressant. Målbild är 30% högre besöksantal under 2018 på nya 

gemensamma hemsidan /norrort jämfört med 2017 för /vallentunataby. 

 

Även på länsnivån skall Norrort få ny presentationssida, detta görs av Länsföreningen 
baserat på input från kretsen. 

 

Danderydkretsens Facebookgrupp (sluten medlemsgrupp) skall döpas om till Norrort och 

aktivt marknadsföras på hemsidan och i nyhetsbrev som ett attraktivt forum för kretsens 

medlemmar. Facebookgruppen skall även den alltid hållas uppdaterad, relevant och 

intressant. Gruppen har f.n. 45 medlemmar, målbild 200 medlemmar vid 2018 års utgång. 

 

Publicering av evenemang på hemsidan skall alltid efterföljas av ett nyhetsbrev till 

kretsens medlemmar samt nyhet i Facebookgruppen, med syfte att nå ut till så många 

medlemmar som möjligt, synliggöra kretsens aktiviteter och säkerställa fullbokade 

evenemang.  
 

Kretsen skall eftersträva att uppfylla kraven i GDPR. Utskick av nyhetsbrev skall göras 

från befintligt utskickssystem med tydlig information varför man får nyhetsbrevet och hur 

man kan avregistrera sig. Medlemmar skall själv kunna registrera sig som mottagare av 

nyhetsbrevet. Vid utskick skall medlemmar inte kunna se mailadresser till andra 

mottagare av utskicket. Utskickslistan för nyhetsbrevet innehåller efter 

sammanslagningen 950 mottagare med valida epost adresser. (Den nya kretsen har totalt 

1570 medlemmar). Målbild för 2018 är att ha 1100 personer med valida e-post adresser 

på utskickslistan. 

 

Kretsens officiella e-post-brevlåda (norrort@abkrets.se) skall vittjas frekvent och 
inkommande e-post skall besvaras så fort som möjligt. Vi skall uppfattas som en aktiv 

krets genom en responsiv och nära dialog med våra medlemmar.  
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