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Kallelse 
 

Härmed är du kallad till  

 
Jägareförbundet Österåker-Vaxholms 

årsmöte 
       Måndagen den 12 feb 2018, kl. 18.30 

          Vasagården, Rydbo (se karta) 
 

 
 

Programmet för kvällen:  
 
18.30: Fika och information om kretsens aktiviteter 
t.ex. eftersökstjänst samt dagkortsjakt 
19.00: Årsmötesförhandlingar 
20.00: Johanna Gillstam från Wehunt informerar om 
vilka möjligheter appen, med samma namn, erbjuder 
för ditt jaktlag.  

 
 

Hämta möteshandlingar på 

 
http://krets.jagareforbundet.se/osterokersvaxholm/ 

 

Välkomna! 

http://krets.jagareforbundet.se/osterokersvaxholm/
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Dagordning för årsmötet i Österåker-Vaxholms 

jaktvårdskrets klockan 19.00 den 20 februari 

2017, Vasagården, Rydbo 

Årsmötet öppnas 

§1 Fastställande av röstlängd 

§2 Årsmötes funktionärer 

a) Val av ordförande 

b) Val av två personer att jämte ordförande justera  

årsmötesprotokollet 

c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare 

§3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

§4 Fastställande av dagordning 

§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

§6 a) Ekonomisk rapport (Kretsen, Dagkortsjakt) 

 b) Revisorernas berättelse 

 c) Fastställande av balansräkning 

d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§7 a) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

b) Val av en av ledamöterna till ordförande för kretsen och   

      styrelsen 

c) Val av två revisorer och två suppleanter 

d) Val av ombud och suppleanter till länsföreningsstämma 

e) Val av studieombud 

f) Val av ungdomsansvarig 

g) Val av valberedning 

§8 Styrelsens förslag 

a) I ärende varöver Länsjaktvårdsföreningen infodrat yttrande 

b) Angående inkomna motioner 

c) Angående nya ärenden  

§10 Redogörelse av årets aktiviteter 

§11 Övriga frågor 

§12 Mötet avslutas 
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Ledamöter 
 
Henrik Lokind,  
S:a Atriumvägen 57 
184 33 Åkersberga  
Tel. 070 268 34 45  
henrik.lokind@tibble.nu   
Ordförande, Viltvårdsrådet, Utbildnings-, hund- och mediaansvarig 
 
Torsten Berg  
Backstigen 14,  
185 94 Vaxholm   
Tel.  070-7952800                    
torstenb14@hotmail.com   
Vice ordförande och Älgärendeansvarig     
             
Bo Hallberg         
Muskötvägen. 2,  
184 60 Åkersberga          
Tel. 070-3945835   
bosse.hallberg@telia.com   
Kassör, Viltvårdsrådet 
         
Georgios ”Jojje” Gatsios  
Bromsvägen 8   
184 38 Åkersberga  
Tel. 070 8950649   
g.gatsios@gmail.com                     
 
Klas Jansson               
Orionvägen 20A,  
18450 Åkersberga                  
Tel. 08 – 54085940   
workingklas@gmail.com 
Sekreterare och Viltolycksansvarig 
 
Suppleanter  
 
Gunnar Lindhagen 
Valhallsvägen 6 
18452 Österskär 
gunnarlindhagen@hotmail.com 
070-4868480 
Rovdjur 
 
Marret Teyka  
Flaxenviks Bryggv.19,  
18463 Åkersberga  
mteyka@yahoo.se  
JAQT och Medlemskontaktansvarig 
              

mailto:henrik.lokind@tibble.nu
mailto:torstenb14@hotmail.com
mailto:bosse.hallberg@telia.com
mailto:g.gatsios@gmail.com
mailto:workingklas@gmail.com
mailto:gunnarlindhagen@hotmail.com
mailto:mteyka@yahoo.se
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Fredrik Josephson 
Värdshusvägen 16 
18433 Åkersberga 
fredrikjosephson@gmail.com 
Skytte 
 
Johnathan Taylor  
Tallsätravägen 207  
18461 Åkersberga   
Tel. 070-481 8251  
johnathaswe@gmail.com 
Ungdomsuppdrag 
    
Revisorer och  suppleanter: Bror Jansson (ordförande), Ingemar Olsson, Jimmy 
Ekström (suppleant), Katarina Rönnö (suppleant)  
 
Valberedning: Peter Eriksson (sammankallande), Mikael Rindhagen och Lennart 
Öhrn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fredrikjosephson@gmail.com
mailto:laentreprenad@telia.com
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Jägareförbundet Österåker-Vaxholm 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 

avseende tiden 2017-01-01 - 2017-12-31 

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten i jaktstugan. Utöver detta 

har de med jaktledarfunktioner träffats för att planera årets dagkortsjakt. 

 

Medlemstalet var den 31 december 673 stycken medlemmar vilket är en minskning 

med 22 medlemmar jämfört med föregående år.  

 

Årets Länsföreningsstämma avhölls den 6 april i ABF-huset, Sveavägen. 

Ordförande och ytterligare två styrelsemedlemmar deltog i de sedvanliga 

förhandlingarna. Kretsen är berättigad till 4 ombud. 

 

Kretsordförandekonferensen avhölls på Bogesunds Jaktgård den 1 december. 

Kretsen representerades av ordförande. Huvudämnen för året var viltövervakning, 

medlemssituationen och kommunikation. Kretsen uppmanar alla medlemmar att 

rapportera in årets avskjutning till www.viltdata.se 

 

Skärgårdsrådet och Mellersta Sjöfågeljaktsföreningen avhöll under året 

några möten som kretsen deltog i. Kretsen efterlyser en aktiv sjöfågeljägare för att 

föryngra i dessa föreningar. 

 

Kretsen har försökt utveckla kommunikationen med jaktvårdskretsens medlemmar 

genom att uppdatera hemsidan mer frekvent, starta en facebook-grupp samt 

komplettera listor med mejladresser. Anmäl gärna din mejladress till vår sekreterare. 

workingklas@gmail.com 

http://www.viltdata.se/
mailto:workingklas@gmail.com
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Kanalens dag avhölls den 27 augusti. Kretsen deltog med ett stånd i vilket 

koncentrationen låg på att informera om trafikeftersök samt kommunens 

viltstammar i allmänhet och vildsvinsstammen i synnerhet. Viltolycksremsor delades 

ut. Kretsen har även deltagit i Jaktia Åkersbergas minimässa som ägde rum den 15 

augusti. 

 

Jaktstugan i Grandalen har genomgått vissa reparationer vilka kommer att 

fortsätta under våren. 

 

Kretsen har i samarbete med Jaktia Åkersberga arrangerat två spårkurser i 

Grandalen under 2017. Jaktvårdskretsen har subventionerat deltagaravgiften för 

kretsens medlemmar.  

 

Eftersöksassistans erbjuds alla medlemmar i jaktvårdskretsen. Tjänsten syftar till 

att hjälpa medlemmar att uppfylla lagens innebörd om att lämpligt eftersöksekipage 

ska finnas på plats inom två timmar efter påskjutning av vilt. Information om 

tjänsten finns på kretsens hemsida samt på kretsens Facebook-sida.  

 

I årets LM i eftersök deltog Tomas Westman som kom på en hedrande tredjeplats.  

 

Dagkortsjakten har under 2017 genomgått stora förändringar. Syftet har varit att 

tillmötesgå medlemmarnas önskemål om att fler unika personer, till en rimlig 

kostnad, ska kunna komma ut i skogen och jaga. Årskorten har därför avvecklats; 

istället säljer vi enbart dagkort (5-8 per jakttillfälle). Viltvården och markarbetet 

sköts av tio funktionärer som dessutom bidrar ekonomiskt med halva 

arrendekostnaden för jaktvårdskretsens mark vid Brännbacken. 
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Vi har även lagt mer kraft på att bli mer publika, bland annat via Facebook. Andra 

målsättningar har varit att som tidigare ha en ekonomi i balans, helst plus minus noll, 

samt tillmötesgå kommunens önskemål om en ökad vildsvinsavskjutning.   

 

Utfallet har varit bra. Fler jägare, nya och gamla, har besökt oss än tidigare. Vi har 

även haft fadderverksamhet för personer som (ännu) inte har börjat jaga. Jakterna 

har varit fulltecknade och deltagarna har varit mycket nöjda. Att jaga med 

jaktvårdskretsen ska kännas som att vara gäst i ett vanligt jaktlag under en dag. 

 

Totalt har under året fällts: två vuxna älgar (varav en i januari), fyra älgkalvar (varav 

en i januari), elva årsgrisar, fem råbockar, sju rävar och fem kråkor. Viltolyckorna 

efter vägarna vid kretsens marker påverkar givetvis viltbestånden; bland annat har 

åtta älgar körts på vid vägavsnittet mellan Singö handel och Lillsäter. Kretsen har 

verkat för ett ökat samjagande med våra jaktgrannar. Detta samarbete har fungerat 

mycket bra. Dagkortsjakten stödutfodrar rådjur och gräsänder samt underhåller ett 

par vildsvinsåtlar.  

 

Viltvårdsrådet har träffats för att diskutera viltfrågor i Österåkers Kommun. Det är 

huvudsakligen vildsvin och vitkindade gäss som ställer till problem – men även 

närgångna älgar. Det har blivit svårare att jaga då det rörliga friluftslivet har ökat 

markant. Dessutom expanderar kommunen genom nybyggnation vilket inskränker 

möjligheterna att jaga. Delar av de marker som dagkortsjakten äger jakträtten på har 

exempelvis detaljplanerats. Samarbetet mellan kommunen och jaktvårdskretsen 

fungerar mycket bra. 

 

Vice ordförande har även i år varit en jägarrepresentant i Älgförvaltningsområdet. 

Glädjande har den nya älgförvaltningen lett till att samarbetet mellan jaktlagen 

förbättrats sedan systemet gjordes om för några år sedan. 
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Kontaktmannaorganisationen i Jaktvårdskretsen består av 10 kontaktmän och 

13 eftersöksjägare. Totalt i jaktvårdskretsen har det under kalenderåret skett 228 

viltolyckor. 

 

 2017 2016  2015 2014 

Rådjur    184 175 130 153 

Vildsvin   33 22 9 17  

Älg  8 15 11 11   

Övrigt    3 2 0 1  

(2017: Dovvilt) 

Summa   228 214 150 182 

      

Styrelsen för Jägareförbundet Österåker/Vaxholm den 28 januari 2018 

 

Henrik Lokind 

Torsten Berg                                                                                   

Georgios Gatsios                                                                             

Bo Hallberg                                                                                                                                                                  

Klas Jansson                                                                                            

Jonathan Taylor                                                                          

Fredrik Josephsson                                                                       

Marret Teyka                                                                             

Gunnar Lindhagen 
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DAGKORTSJAKTEN 2017-01-01 - 2017-12-31

BALANSRÄKNING

Tillgångar 2017 2016

Kassa 8,00                 8,00               

Plusgiro 22 471,23       4 544,23        

Nordea sparkonto 60 000,00       67 000,00     

Fodringar jaktarrende 20 500,00       20 500,00     Arrendet betalas f.o.m 2016 per jaktår  

S:a tillgångar 102 979,23    92 052,23    

EK och skulder 2017 2016

Övr kortfristiga skulder 4 582,00 -        6 775,00 -       

Förinb dagkort 8 500,00 -        

Eget kapital 85 277,23 -      97 891,23 -    

Årets resultat 4 620,00 -        12 614,00     

S:a EK skulder 102 979,23 -   92 052,23 -   

RESULTATRÄKNING

Intäkter 2017 2016

Jakten 79 720,00       61 810,00     not1

S:a intäkter 79 720,00      61 810,00    

Kostnader 2017 2016

Jakten 63 942,00 -      60 460,00 -    not2

Jaktstugan 4 582,00 -        6 775,00 -       Jaktstugan:

Administration 3 076,00 -        1 689,00 -       Betalningsansvaret för jaktstugan ligger

Utbildning 3 500,00 -        5 500,00 -       på Jaktvårdskretsen. Dagkortsjakten hyr 

S:a kostnader 75 100,00 -     74 424,00 -   stugan av kretsen, där hyran utgör 50% av  

stugans totala kostnad  9163kr, dvs 4582kr. 

Årets resultat
överskott 4 620,00         

underskott 12 614,00 -   

Not: Jakten Not: Jaktkostnad

not1 Intäkter 2017 2016 not2 Kostnader 2017 2016

Dagkort 21 100,00                8 700,00                Arrende -41000 -37389

Rådjurskött 2 500,00                   1 000,00                Viltfoder -11289 -12090

Älgkött 27 300,00                4 800,00                Material -5533 -7079

Vildsvin 7 920,00                   6 960,00                Älgavgift -1200 -2400

Årskort 20 900,00                40 350,00              Trikinprov -4920 -1502

S:a intäkter 79 720,00                61 810,00              S:kostnader -63942 -60460
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KRETSEN    2017-01-01 - 2017-12-31

BALANSRÄKNING

Tillgångar 2017 2016

Kassa 80,00             80,00            

Plusgiro 1 778,02       768,02          

Nordea sparkonto 78 000,00     74 000,00    

Fodr hyra jaktstuga not1 4 582,00       6 775,00      

S:a tillgångar 84 440,02    81 623,02   

EK och skulder 2017 2016

Eget kapital 81 623,02 -    76 654,02 -   

Årets resultat 2 817,00 -      4 969,00 -     

S:a EK skulder 84 440,02 -   81 623,02 -  

RESULTATRÄKNING
Intäkter 2017 2016

Medlemsavgifter 16 144,00     15 100,00    Jägarförbundet betalar 22 kr  per jägare

S:a intäkter 16 144,00    15 100,00   

Kostnader 2017 2016 Jaktstugan

Jaktstugan not1 4 581,00 -      1 694,00 -     Kretsen  har huvudansvaret för jaktstugan i

Årsmöte 1 686,00 -      2 463,00 -     Grandalen vilket innebär att samtliga kostnader

Administration 4 063,00 -      4 974,00 -     för stugans förvaltning betalas av Kretsen.

Utbildning 2 997,00 -      1 000,00 -     Dagkortsjakten hyr stugan under jaktsäsongen,

S:a kostnader 13 327,00 -    10 131,00 -   hyran motsvarar 50% av stugans årskostnad.

Årets kostnad uppgick till 9163 kr, 4581 kr har

Årets resultat fakturerats dagkortsjakten

överskott 2 817,00       4 969,00      

Not:

Not: Jaktstuga

not1 Kostnader 2017 2016

El 7 553,00                6 906,00 -              

Försäkring 1 610,00                1 563,00 -              

S:a kostnader 9 163,00                8 469,00 -              

Intäkter uthyrning 4 582,00 -               6 775,00               

Nettokostnad 4 581,00                1 694,00 -              
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Kretsen erbjuder under 2018! 

 

Dagkortsjakt 

Jaktvårdskretsen i Österåker-Vaxholm erbjuder medlemmar möjligheten att vara 

med på korttidsjakt. Ett dagkort kostar 500 kronor och pengarna går oavkortat till 

bland annat viltvården på marken. Vi erbjuder drevjakt på rådjur och småvilt, 

drevjakt på älg och vildsvin, bockjakt och vaktjakt på vildsvin samt räv. Programmet 

läggs upp på kretsens hemsida och facebooksida inför varje ny säsong. Anmälan till 

en jakt sker genom att man sänder ett mejl till jagaiosteraker@gmail.com 

  

Eftersöksassistans 

Ska du ut och jaga men saknar tillgång till ett särskilt tränat eftersöksekipage? Har 

det första eftersöksekipaget stött på hinder och ett andra ekipage måste ta vid? Enligt 

jaktlagen ska ”[j]ägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna 

spåras upp och avlivas” om ett vilt skadats under jakt (§28). Som en tjänst till 

medlemmarna i Svenska jägareförbundet erbjuder jaktvårdskretsen i Österåker-

Vaxholm förmedling av kvalificerad eftersöksassistans. Vi har resurser att hantera 

eftersök på de flesta inom området förekommande viltslag och verkar under 

diskretion. Villkoren för det praktiska eftersöket träffas enskilt med berört 

eftersöksekipage. Ring 070 268 35 45 för information och vidarehänvisning.  

 

Viltspårkurs 26 april (kväll) och 28 april (heldag) 

I samarbete med Jaktia i Åkersberga arrangerar jaktvårdskretsen spårkurser på 

kretsens marker. Jaktvårdskretsen subventionerar kretsmedlemmars 

anmälningsavgift. Årets första kurs går av stapeln den 26 och 28 april. Anmälan sker 

till akersberga@jaktia.se 

 

mailto:jagaiosteraker@gmail.com
mailto:akersberga@jaktia.se

