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Till Jågarnas Riksförbund -Landsbygdens JäEare ;
Södertälie .

Skicl€s till alla distrikt.

Tack conny sandström för den tid som varit, du har pi.ti *u.n.ivpperligt
sätt sett till att Jägarnas riksförbund står sig starka för att möta framtiden.

Tack fÖr att du sett till att det blivit tyst i leden om rovdjur. Det är ju självktart
att det skall finnas rovdjur som vi jägare kan jaga, de som ömmar för tamdjur
och markägarintressen kan ju söka sig till ett annat förbund ex LRF, det har du
ju så rätt i. Qe! vaf ett smart drag av dig att se tilt att
nu har han e! [eÅe-.

Tack fÖr att du tog kommandot och såg till att det är ordförandens ord som
gäller, är det andra som har en annan uppfattning kan de också söka sig till
något annat förbund.

Tack för att du såg till att älgjakten f lVttas till de som villjaga över stora
områden, det var bara synd att inte alljakt hann du flytta tiil dem. De ägare
med smala remsor mark tror bara att det är möjligt att jaga älg på ctessa små
marker. De kan ju gå till någon annan organisation där de l€n kverutera.
Det var väldigt skickligt av dig att vända på carl -axels uppfattning, nu tvcker
han som du, och det är ju viktigt att ett så stort distrikt har en ordförande som
Stödjer ä lgja ktsfö rslaget.

Tack för att du såg till att valberedningen är underställd ordföranden då btir
det ordning på styrelsen.
Det är ju sl'älvklartatt orföranden måste få Oe människor som han vill och l€n
samarbeta med isin styrelse. Du kunde ha gjort mer, ex minskat
valberedningen till 1 person, det hade ju blivit mycket tägre kostnad för den.
På samma sätt som du såg till att ombuden til stämman blev färre.

Tack för att du såg till att få en värdig efterträdare till dig jag hoppas hon gör
som du säger och att hon fortsätter på samma sätt som du gjort

Tack för att du sett till att vår upprattning om antatet medtemmar i förbundet
har ökat.
Det är ju som du sade en gång ingen som får kontrollera dessa uppgifter, he,
he,.
Det faller under grundlagsskvddet för åsikts frihet.

Tack conny för att du såg till att alla loerulanter försvann från förbundet, det
skallju vara högt i tak, he, he,.
Det är ordföranden som bestämmer!! För så skall det vara i ett förbund.

Tack conny slutligen för dina välförberedda möten och tal, de borde
dokumenteras för framtiden, det förtjänar de.Jag saknar dem.

Med uppriktiga hälsningar från en
sann Landbvgdens jägare J Nilsson
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