
Harry Fredriksson utesluten från JRF

20r0-06-14

Vid ett möte den l5 maj beslutade förbundsstyrelsen att utesluta Harry Fredriksson som

medlem i Jägarnas Riksforbund och därmed befria honom från samtliga uppdrag inom
fiirbundet.
Beslutet innebar bland annat att Harry Fredriksson inte kunde delta som ombud ftir Dalarna

vid JRF:s årsstämma utanftir Töreboda den 12-13 juni. Uteslutandet grundas i huvudsak på

hot som framförts i e-postbrev.
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6. Uteslutningen av Harry Fredriksson
Av Förbundsstyrelsen 2010-06-15 15:17

JRF ser ingen anledning med att sprida samtliga uppgifter kring beslutet att utesluta Harry
Fredriksson. Harry, som i många är ägnat sin tid åt att forsöka bevisa den svenska vargens

härstamning och uppkomst, har många sympatisörer bland våra medlemmar. Förbundet har

även centralt till myndigheterna framlort önskemål om en utredning kring vargens ursprung.
Inom ftjrbundsstyrelsen, FS, har Harry varit ett diskussionsämne under ett antal år, framftir
allt genom sitt sätt att sända upprepade mail till myndighetspersoner och fortroendevalda

såväl inom som utom JRF.
Harry har så vitt FS vet alltid agerat under eget namn och aldrig uppgett sig representera

fiorbundet, men som förtroendevald i Dalarna uppfattas han av mailmottagarna som

forbundets representant vilket i viss mån medftirt problem ftjr JRF i samverkan med

myndigheter och andra organisationer.
När sedan Harry anklagar ftjrtroendevalda för fusk, och även framftir vad som upplevs som

hot till fcirbundets redaktör, såg sig FS föranledd att agera enligt stadgan gällande uteslutning.

Harry erbjöds foljaktligen att ftirklara sig. När han då framftjr att detta inte är hot utan löften

anserEäivElärt att stadgar skall ftiljas men är samtidigt av åsikten att så länge inga direkta
,, il oegentligheter ftirekommer är avdelningar och distrikt suveräna i sina beslut. Det är således
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$ I il stadgan. I de aktuella fallen handlar det om avdelningar som hållit sina årsstämmor efterN f ; '-*-o---'---
S I i stadgeenlig tid, vilket andra avdelningar protesterat emot. FS menar alltså att det är
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$ | I medlemmama i dessa avdelningar som underkänner eller godkänner detta. Det viktiga i

\ I I sammanhanget är att varje medlem kan nyttja sin demokratiska rätt att kallas till årsstämma

N tl { och kunna framftira sina åsikter samt lämna motioner och få dessa behandlade.
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I Solveig Larsson, ordftirande JRF, Henrik Tågmark, fiirste vice ordfiirande och Preben

I Garner, andre vice ordfiirande
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