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 Rättviks jaktvårdskrets  

Årsmöte 

Tisdagen den 7 Februari 2023 

 

 

 
Jaga, lycklig Flatcoated retriever på lyckad gåsjakt! 
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Dagordning vid ordinarie årsmöte för Jägareförbundet 

Rättviks tisdagen den 7 februari 2023 

 

§ 1  Mötets öppnande och fastställande av röstlängd  

§ 2  Val av årsmötesfunktionärer:  

a. Ordförande  

b. Två justerande att jämte ordföranden justera mötesprotokollet  

c. Anmälan av utsedd sekreterare  

§ 3 a  Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst  

b  Anmälan om övriga frågor  

§ 4  Fastställande av dagordning 

 § 5  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.  

§ 6  Redovisning av resultat och balansrapport.  

§ 7   Revisorernas berättelse  

§ 8  Fastställande av balansräkning och resultatrapport  

§ 9   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

§ 10  Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

I tur att avgå:  

Ordinarie ledamöter:       Suppleanter:  

Jonas Björ       Kjell Lindh  

Jenny Mellberg       Magnus Göras  

Anders Gravsjö  

Lars Wenngren  

Lasse Joels 
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Kvarstår:  

Ordinarie ledamöter på 1 år:       Suppleanter på 1 år:  

Andreas Bäckström        Henry Stènson  

Bengt Stor        Vakant  

Jonny Jones  

Niklas Bergström  

 

§ 11  Val av en av ledamöter i styrelsen till kretsens och styrelsens ordförande.  

§ 12  Beslut om ersättningar. Ordförande, sekreterare, kassör, reseersättning. 

 § 13 Val av två revisorer och två suppleanter  

§ 14  Val av fem ombud och fem suppleanter till länsförbundsstämman 

 § 15  Val av valberedning  

§ 16  Styrelsens förslag:  

a) angående inkomna motioner  

1. Licensjakt på varg.  

2. Vapengarderoben.  

3. Motion om förbättrad kommunikation vid rovdjursangrepp.  

b) angående övriga ärenden.  

§ 17  Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra möte.  

§ 18  Övriga frågor som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.  

- Utdelning av kretsmästerskapsmedaljer i skytte.  

- Styrelsen uppmärksammar.  

§ 19  Tid och plats för justering av årsmötesprotokoll.  

§ 20  Mötets avslut. 

  



 7 feb -23  

 



 7 feb -23  

 



 7 feb -23  

 



 7 feb -23  

 

 

Verksamhetsberättelse  

för Jägareförbundet Rättviks Jaktvårdskrets 2022 

Styrelsen för Rättviks Jaktvårdskrets får för verksamhetsåret 2022 lämna följande 

verksamhetsberättelse.  

 

Styrelsen sammansättning har varit följande: 

Ordinarie 

Anders Gravsjö – Ordförande, Utbildningsansvarig 

Jonas Björ - vice Ordförande, Viltmatsansvarig, Viltprovtagare 

Jenny Mellberg – Sekreterare, hundansvarig 

Jonny Jones – Klöv och Rovvilts ansvarig 

Andreas Bäckström 

Bengt Stor – Jakt & Vilt ansvarig, Kommunikationsansvarig 

Lars Wenngren 

Lasse Joels - Ungdomsansvarig 

Niklas Bergström 

Suppleanter 

Magnus Göras 

Henry Stenson 

Kjell Lindh 

 

Kassör 

Mary Holmquist adjungerad till styrelsen  

 

Valberedningen 

Vid årsmöte för 2022 valdes Daniel Bäckström, Joanna Stridh, Kalle Wallinder och Peter Lindbom till 

Valberedning med Joanna Stridh som sammankallande. 

 

Revisorer 

Vid årsmöte för 2021 valdes Ingemar Bertilsson och Östen Mårthans med Lars-Erik Kalles och Anders 

Tidebäck som suppleanter 
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Styrelsens arbete 

Styrelsens har under året haft 8 styrelsemöten, fysiska möten på Jägargården och även några digitala 

möten via TEAMS.  

Arbetet har berört de för kretsen flesta frågeställningarna så som medlemsrekrytering, skytte, 

eftersök, utbildning, viltförvaltning.  

Styrelsens driver en webbsida och Facebook sida. Vi har arrangerat ordförandeträffar, tjejskytte kväll, 

viltspårs kurs och rovdjursinventering. Under året har vi haft en debattartikel angående tilldelning vid 

vinterns licensjakt på varg.  

Jakten inom kretsen sker som älgskötselområden, viltvårdsföreningar och enskilda jaktlag.  

Medlemsantalet vid årets slut var 498 medlemmar oförändrat mot föregående år.  

Älgförvaltningen inom kretsen berörs av fyra älgförvaltningsområden, Bjursås, Siljansringen, Bingsjö 

och Noppikoski. 

Kretsmästerskap i Viltspår genomföras på Blecket. Ett kombinerat mästerskap för både Rättvik och 

Leksandskretsen. Ett stort tack till Calle Ekström som arrangerar detta med god hjälp av intresserade 

eftersöksjägare inom Kretsen. Totalt deltog 5 ekipage för Rättvikskretsen ochvinnare blev Karin 

Lundin med Labradoren Luna. 

 

Råbergets skjutbana arrenderas som tidigare ut till Råbergetsjaktskytteklubb. Avtalet är uppsagt och 

nytt kommer tecknas under våren 2023 

 

Ordförandeträffar startades upp under 2019, ett forum där alla ordföranden/styrelser för 

Viltvårdsområden, föreningar och jaktklubbar inom kretsen bjuds in. Under 2022 genomfördes två 

ordinarie träffar. 

Rovdjursinventering genomfördes en lördag och söndag i februari, bra täckningsgrad i den södra 

delen av kretsen tyvärr väldigt liten täckning i norra delen. Länsstyrelsen hade tre viltbevakare ute 

och redo att spårsäkra under helgen. Totalt inrapporterade spårpunkter av Lo 24 st, Järv 12 st och 

varg 16 st. Hela upplägget med rovdjursinventeringen mottogs väl och beslut har tagits att fortsätta. 

 

Tjejskytte på Boda skjutbana arrangerades en kväll i Juli, stort tack till Boda skjutbana som ordnade 

med funktionärer och bra skyttemöjligheter. 

Viltspår kvällen blev en lyckad tillställning med jakthundar från flera olika raser och deltagare även 

från andra kommuner. Ett arrangemang som hyllas av deltagarna och gärna får utvecklas, stort TACK 

till gänget bakom detta. 

Mat runt siljan, där var kretsen var med vid arrangemanget på Björgården. Vi bjöd på långbakad 

hare, samt snackade jakt, viltkött och trafikeftersök i synnerhet. 

Brorsson/Fällmans vandringspris delades ut till Hans Svens och Björn Witasp för sitt arbete med 

Råbergets Skjutbana. Vandringspriset finns att beskåda på kulturhuset. 
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Länsförbund stämman var i Borlänge, från deltog kretsen deltog 5 representanter. Henry Stensson, 

Rättviks jaktvårdskrets höll i den politiska debatt som vid ett valår så klart var en begivenhet. Kretsen 

hade 4 motioner till Stämman. 

Skrivelsen angående Dalarna läns tilldelning vid vinterns licensjakt på varg, som uttryckte en 

besvikelse på Länsstyrelsen val av revir, publicerades i Dalarnas tidningar även jaktjournalen hörde av 

sig och gjorde artikel. 

Framtiden 

Vi har en viktig roll att försvara och förmedla vad jakten handlar om. Att värna de jaktliga 

traditionerna och fylla på med nya jägare, genomföra utbildningar och aktiviteter som främjar jakten, 

jaktintresset och dess utövning. 

Inventeringar och rapportering av rovdjur är en utmaning, där är även kontakten med naturbevakare 

viktig, vi har kommit framåt men har mycket kvar att jobba med. Kretsens egen rovdjursinventering 

kommer att fortsätta även kommande år. Avskjutningsrapporter på småvilt i viltrapporteringen inom 

kretsen måste öka, styrelsens mål är 50% inrapporterad areal. 

 

Vi kommer fortsätta vara en aktiv krets och jobba för våra medlemmar intresse. 

 

 

Rättvik den 16 januari 2023 

 

_____________________________  ____________________________ 

Anders Gravsjö   Jonas Björ 

 

_____________________________  ____________________________ 

Jenny Mellberg   Bengt Stor 

 

_____________________________  ____________________________ 

Jonny Jones    Andreas Bäckström 

 

_____________________________  ____________________________ 

Lars Wenngren   Niklas Bergstöm 

 

_____________________________ 

Lasse Joels 
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Licensjakt på varg, beräkningsmodellen 

I svenska jägareförbundet har vi stött den nuvarande modellen vid licensjakt på varg, där målet är att 

ge jakt på hela revir för att tömma dessa. En modell som verkar bra i teorin men som illa stämt med 

praktiken och visat sig inte ge effekt. Framför allt har det visat sig att revir som det gets jakt i ej 

funnits kvar när jakten inleds.  

 

BAKGRUND: 

När besluten på jakt av varg tas är redan de uppgifter som underlaget bygger på gamla, framför allt 

har föryngrings och barmarksperioden då passerat, den period i vargrevirens cykel där det sker mest 

förändringar, födslar, utflyttningar osv.  

ATT: 

Jägareförbundet skall arbeta för att ta fram en ny modell för upplägget vid beskattning av vargen, så 

vi inte riskerar att förlora vargar i avskjutning då dom ej finns i dessa områden. Modell bör vara 

flexibel utifrån de förändringar som sker i vargstammen och revirsammansättningen och likna det vi 

idag har på övriga rovdjur med större områden. 

 

Rättvik den 27 januari 2023 

Styrelsen  

Jägareförbundet Rättviksjaktvårdskrets 

 

Styrelsen föreslår stämman att anta motionen som sin och överlämna den till Länsförbundet 

Dalarnas årsstämma. 
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Motion gällande Vapengarderoben  

 

Idag får jägaren ha 4 st vapen i sin vapengarderob vid ytterligare vapen upp till max 6 st krävs en som 

polisen kallar det jaktlig motivering, något som blir upp till den enskilde tjänstemannen på polisen att 

avgöra. Då 4 st vapen är ett minimum i en ”allätande” jägares vapenskåp skapar detta problem vid 

exempelvis ny införskaffande av vapen. Finns det ett tak på antal vapen så borde det vara takets 

antal som gäller för den så kallade vapengarderoben, inte något av myndigheter beslutat mellanting.  

Bakgrund 

Då jag beslutat mig för att byta ut min hagelbössa mot en likvärdig, samma kaliber som redan fanns, 

skickade vapenhandlaren in licensansökan med tillägget att jag skulle byta in nuvarande vapen direkt 

när jag fått nya licensen. Där blev det stopp hos handläggaren på polisen som hävdade och krävde att 

jag först skulle göra mig av med nuvarande vapen innan dom kunde behandla ansökan. Det handlade 

aldrig ens om att 2 hagelvapen av samma kaliber skulle finnas i mitt vapenskåp samtidigt. 

Jägareförbundet skall verka för att ta bort kravet på motiveringen vid ansökan om vapen 5 och 6. Att 

vapengarderobens högsta antal 6 vapen skall vara gällande vid ansökan om ny vapenlicens 

Rättvik den 27 december 2022 

Anders Gravsjö 

 

Styrelsen föreslår att Jägareförbundet Rättviksjaktvårdskrets antar motionen som sin egen och 

överlämnar den till Jägareförbundet Dalarnas årsstämma. 
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Motion om förbättrad kommunikation vid rovdjursangrepp. 

Vi anser att kommunikationen till jägare måste bli bättre från länsstyrelserna när det sker 

rovdjursangrepp Ett förslag att myndigheterna skall kommunicera med berörd jaktvårdskrets och 

informera styrelserna när angrepp har skett. Detta skall ske skyndsamt för att man ska ha möjlighet 

att skydda sina tamdjur och hundar.  

BAKGRUND: 

När två angrepp på hundar sker under hösten 2022 i Rättviks kommun. Dessa inträffade under 

oktoberveckans älgjakt och kännedom om dessa når inte utomstående förrän många veckor senare. I 

ett av fallen blev det känt genom en artikel i Svensk Jakt publicerad 16 november. 1 månad efter 

angreppet! 

ATT: 

Vi önskar att Jägareförbundet Dalarna påverkar Länsstyrelsen i Dalarna att upprätta en 

kommunikation som skyndsamt meddelar berörd jaktvårdskrets att angrepp skett, typ av angrepp 

samt var angreppet skett. 

Rättvik den 23 december 2022 

Bengt Stor 

Styrelsen för Jägareförbundet Rättviks jaktvårdskrets föreslår årsstämman att anta motionen som 

sin och överlämna till Länsförbundet Dalarnas årsstämma. 

 


