
Jägarnas Riksforbund - Landsb
PROTOKOLL FORT VII) RELSENS
Mötesnr: 9-12.
Plats: Förbundskansliet i Södertälje.
Datum: 2012-12-19.
I(l: 09.00 - 16.30.

099-12 FS Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Larsson öppnade mötet med att hälsa samtliga närvarande välkomna och informerade att

någta ledarnöter p. g.a. kommunikationsprnblem tyvärl bl ivit försenade.

100-12 FS Närvarande ledamöter.
Närvaranrle och tjänstgörarrde styrelseledamöter: Solveig Larsson, Lotta Hassel, Göran l(arlsson,

Wincent Kvarnrud, Victoria Kärrman, Prcberr Garner, Bengt Bixo, Malte Sandström och Bör'je Kal'lsson.
(P.s..a. kommunikationsproblem anlände Wincent och Göl'an något sent och avyek lite tidigare liltsont Vikto-
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Närvarande valberedningsledamöter: Va lbeledningens ol dftirande Anders Li ndström.

Närvarande revisorer: Lennaft Olofsson.

Närvarande tjänstemän: Per Wanshöm, Siveft Borup, Johan Boström, Ann Östenson och Ulf Kallin. (Uffe

awek några timnrar efter lunch p.g.a. läkarbesök).

l0l-12 FS Fastställande av dagordnine.
FS beslutade: Att, eftersom Ulf Kallin skulle awika ftir läkarbesök, utse Börje Karlsson att ftira dagens FS-

protokoll.
FS beslutade: Arbeta enligt den foreslagna och utsända dagordningen, enär framforda önskemål väl faller in

under ordinarie punkter.

I 02-12 FS Val av protokollsjusterare.
FS beslutade: Utse Malte Sandström och Prcben Garner till att jämte ordforanden justera dagens FS-

protokoll9-12.

103-12 FS Föreeående protokoll.
FS beslutade: Att med godkännandeläggaFS-protokollenT-12 och 8-12 tillhandlingarna.

1 04-1 2 FS Viltvårdsfiåeor.
Åts
Uftfalfin informerade styrelsen om de svar vi erhållit fi'ån länsstyrelserna, inrapporteringen är inte klar från

alla Lst ännu så insamlingerr foftsätter.
FS bestutade: med godkännande lägga Ulf l(allins information till handlingarna

Diskussioner ftirdes kring att i flolsta hand inonr Västra Cötaland kräva generell skyddsjakt med anledning av

den allt ftir snedvridna älgavskjutningen.
FS beslutade: Uppdra åt Ulf lfullin att i samverkan Västra Götalands rcpresentanter se över behovet och

forfatta ett skrive lsefiirs I a g ti I I Länsstyrelsen.

Rovdjtn'
Björn
FS beslutade: Att skicka in Ulf Kallins skrivelsefiirslag04l-12 angående

ration kring björnj akten ti ll Miljödepaftementet.
minskad bvråkrati och administ-

Lodjtu'
FS konstaterade att tilldelningen infor lojakten 2013, p.g.a. framför allt otillfi'edställande inventeringar, återi-

gen beslutats om knappa tilldelningar. Frantftir allt i rnellersta regionen.
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FS konstaterar: att det ännu inte har inkonrrnit svar angående skrivelsen 040-12 Regionala forvaltningspla-

ner ftir järv.
Kung,sönt

Solveig Larsson rapporterade fi'ån rnötet där Solveig och Per Wanström val inb.iudna till miljöntinister Lena

gn Viä mötet f1amkom bl.a. att vargkomrnittdns utlåtande skulle ffi stor tyngd i kommande ploposition'

Vid ett eventuellt var.gjaktsbeslut. Beslutade FS att gå ut med ett pressmeddelande. Med textförslag av Bengt

Bixo, Alldeles ftir få för vårz mål.

Vildsvirt
FS konstaterade att Vildsvinen är ett trafikolycksdrabbat vilt som ökat kraltigt senaste åren.

FS beslutade: Att Ulf Kallin formulerar en skrivelse till departementet m.fl. angående hanteringen och för-

säljningen avvildsvinskött' 
- /4R frrur,.)> BiLflå+VU T1LL ?R{JTill,(0uff?

Hiort
K'onhjoft
Dovhjort
Inget om Krnn eller Dovhjortar

Småvilt
Bordlagd.
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Bordlagd.

(hrigt.
Bordlagd.

105-12 FS Skrivelser.
htkonmunde
FS behandladc: inkommande skrivelser fi'.o.m. 065-12t,o,rtt.074-12. beslut enligt nedan.

FS beslutade: att behandla remissen i skrivelserna 064-12 enligt rutin och att lägga skrivelserna 066-12,

067-12,068-12,070-12 och 07I-I2 som information till handlingarna.

FS beslutade: Bifalla V- Götalands bidragsansökan i skrivelsen 069-12. Göran Karlsson santt Wincent

Kvarnrud deltog ej i beslutet.

FS beslutade: att fastställa nanrrrbyte enligt 072-12 på avd 2l-14 Jtf Dellebygdens Jakt och Fiske Avd.

FS beslutacle: välja Solveig Larsson samt Bengt Bixo som ledamöter i Nationella Rovdjursrådet'

,Iättt

Varg
Solveig Larsson läste upp och redogjorde ftir hur kornmitt6n arbetat i frågan kring framtagandet av 'Ig$.
n"**itte"r ariLt " (qgllhgq) och infonnerade att det under arbetet funnits stunder då JRF och

unar*tganl*tiono.utlurLigt-ffiffipå att kliva av expeftgluppen. Fr'ågan har diskuterats i VU och under

sekretess involverat Per Wanström och Ulf Kallin.
FS diskuterade frågan och konstateLade att-kommittdns pressm innehöll Solveigs la'av att "de orga-

nisationer som är iöretr.adda i kommittön inte frångått de synpunkter på politiken som de framfört i andra

sammanhang". Vilket var avgörande frr att JRF inte skulle kliva av.
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w Jägu*u, Rikrförb.rrrd _ Lurdrbygdr^ Jägu*
FS hti tagit del: av skrivelsen 074-12 uppdrar till Per Wanshörn att fonnulera ett svar att frågorna tas upp i

lokalavdelningen.

I 06- 1 2 FS Medlems-. informations- och utbildnin gsfrå gor'
Efter utredning av filminspelning orn RovdjurAy'ary.
FS beslutade: Elter analyser avslå Jörgen Albinssons motionsbegäran att framställa en rovdiursfilm med

fokus på vargen. Pel Wanström skriver till motionären och meddelar beslutet samt att Malte Sandström kon-

taktar på hemmaplan.

Johan Boström informerar Jakt o Jägare går fi'amåt i både pappersformat som webbformat.
Svar enligt sklivelse 071-12 JO avslår anmälan.

Jaktalmenackan kommer med JoJ nr6.
Tre olika mässpaket tas fiam till Mässorna2013.
Betalningsavin kommer med påminnelsen och kommer att återinforas.

Kampanjutskick.
Samarbete med Doggy.
Gilla Jakt Nylanserad på facebook.
FS beslutar: med godkännande lägga Johan Boströms information till handlingarna.

107-12 FS Unedoms- och jägarexamensfi'ågor.

Sivett Borup informemr om ungdomsfrågorna, hoppas mycket på fadderjakterna.

Nya Jägarexamensfrågol'na är på gång.
FS beslutade: med godkännand e lägga Sivert Borups infornration till handlingarna.

Ann informerade FS orn Jaktledarutbildning för kvinnor'.

FS beslutade: med godkännande lägga Ann Östenssons information till handlingarna.

109-12 FS Aktuellt fi'ån kansliet.
Ekononil
Per Wanström inforntemde kring den skriftliga ekonomiska rcdovisningen där tesultatet for 2012 visat' ett

plusresultat om 200,000 svkr.
Per W presentemde ett budgetftirslag for 20 I 3.

FS beslutar: Att med godkännande lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. Samt att anta

budgetfiirslaget för 20 I 3 med oftir'ändrade ntedlemsavgifter.

Personal
Per Wanström informerar att intervjuer har staltat och att det finns flera intressanta.

FS beslutade: med godkännande lägga Per Wanströms information till handlingama.

(h,rigt
Borcllagd.

I 10-12 FS Ordftirandekonferens 2012.
FS bestutade: Enligt ordörandekonferensens ftirslag om ett extra utskick/år från distrikten, utan extra kost-

nad för distrikten.
FS beslutade: Uppdra åt fiirbundskansliet att tillsända Mats Eriksson JRF Jämtland/Härjedalen samman-

stäl lningarna från ordforandekonferensen.

I I l-12 FS Övriga fr'ågor.
Preben Gamerföreslog att höja åldern på veteranklassen i RM till6J rir. Punkt 97-12 fbregående protokoll.

Efter en koftare diskussion fi'amkom det att hela regelverket borde ses över.

FS beslutade: Tillsätta en regelkommittd bestående av Preben Gamer, Börje Karlsson samt att Ulf Kallin är

behjälplig.

/l/t} 'J(LL
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Jägarnas Riksforbund - Landsbygdens Jä 9
Bengt Bixo fi'ågar om vad han som ftirste vice ordftirande har ftir uppgift i ftirbundet.
Ordfiiranden Solveig Larsson svat?r att han uppgift är att ftjrst och fi'ämst ersätta ordinarie ordftirande om

denne hastigt falla ftån.

Wincent Kvarnrud inbjöd till jakt på sina matker i Västra Götaland 11,12,13 Januari 2013, Svar till Wincent

ellel Siveft så snaft som möjligt.

FS tackar ftir inbjudan och ser ftam mot ett par jaktdagar.

I I2-12 FS Avslutning,
Solveig Larsson avslutade FS-mötet.
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Anteckningar: förda under FS sammanträdet 2O12 "1219.

5 Vargkommitt6n: Solveig tar ärendet själv.
Ordf. Tar upp frågan om betydelsen av JRFs. deltagande. En in
från av regeringens utsedde Peter Egardt.

Solveig uppgav att hon deltagit som expert, samt hur FS ställer sig till deltagandet.

1. Ordf. upplyser om att Hon, Per och Ulf handlagt tillhandahållet material.

z.
därmed hemliqt

,solveig läser upp av henne valda delar av materialet från varqkommitt6n. -
Ett tidigare material uppgavs som helt bedrövligt, och därmed redan vänt tillJRFs
fördel.

3. Ordf. att FS. synpunkter inte ska tas in i dagens protokoll.

4. Johan begär ordet: Undrar om JRF har anledning att ingå i kommitt6n. Han befarar
att mediaproblem kan uppkomma.

5. Bengt ställer frågan"Till vilken nytta för JRF" är det att deltaga.

6. Ordf. svarar att Hon bevakar att samtliga ersättningskrav för drabbade blir
tillgodosedda, samt att möjligheter att påverka
kommitt6n för JRF i positiv riktning.

7. Göran begär att inget som går emot JRF tagna beslut får ges eftergift på i kommitt6n.

8. Bengt anför att om JRF ska deltaga i kommitt6n är förutsättningarna är att hon ska

anmäla avvikande mening och reservera
sig mot allt som står i strid med "Nej till frilevande varg".

9. Med hänsyn till anförda ristriktioner Hon belades med gav FS sitt samtycke till att JRF

ska deltaga i vargkommitt6n.

MVH Wincent
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