
Från: Anders Ljung [mailto:jakt.jagare@jrf-lj.org]  
Skickat: den 14 april 2010 18:50 
Till: Harry Fredriksson 
Ämne: Re: SV: Vad är det som på går? 

 
Hej, Harry och tack för de uppskattande orden om tidningsjobbet. 
Mvh 
Anders 
 

 
Den 10-04-14 18.46, skrev "Harry Fredriksson" <harry.fredriksson@telia.com>: 

Hej Anders, 
jag har inte läst texten utan går efter hörsägen. 
Jag fattar inte vad som pågår. 
Vi har en riksviltvårdskonsulent som ”tolkar” och hittar gamla dolda regler som sätter stadgarna ur 
spel? 
Det sägs att röstlängden i Norrbotten kompletterats i efterhand? 
Tiden tycks vara mogen att koppla in Riksrevisionen? 
Som tidigare framförts så är nästa veckas möte i FS av avgörande betydelse. 
Du gör i alla fall en bra tidning och vi är många som värdesätter ditt arbete högt. 
//mvh Harry 
  
  
  
  

 

Från: Anders Ljung [mailto:jakt.jagare@jrf-lj.org]  

Skickat: den 14 april 2010 09:33 
Till: Harry Fredriksson 

Ämne: Re: Vad är det som på går? 

 
Hej, Harry! 

Jag låter den interna processen ha sin gång, så får vi väl se om det som står på förbundsnyttssidan 
i nr 5 behöver följas upp senare, till exempel när frågan behandlats i förbundsstyrelsen. Har du läst 
texten eftersom du är så säker på att det är en “partsinlaga”, eller antar du bara det? 
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Ljung 
 

Jakt & Jägare 

Slottsgatan 21 
722 11 Västerås 
Telefon: 021-14 78 50 
Fax: 021-14 73 50 
www.jaktojagare.se 

 
 
 
 
Den 10-04-13 19.29, skrev "Harry Fredriksson" <harry.fredriksson@telia.com>: 

Hej Anders! 
  
Hörde ryktesvägen att du har för avsikt att publicera en ”partsinlaga” av Stig Engman i Jakt&Jägare 
angående senaste distriktsstämman i Norrbotten. 
Jag har tagit del av visst material i detta ärende även om Luleåavdelningen oförklarligt tycks ha 
fråntagits rätten att få tillgång till samtliga handlingar? 
Nedanstående fråga infinner sig omedelbart: 
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Vad är det egentligen som pågår?  
  
Vill bara rakt på sak meddela att om du publicerar något flummigt ifrån Norrbotten i detta ärende så 
kommer nedanstående mail omgående  
att skickas ut till närmare 3000 mail-adresser.  
(Anmärkning: Du behöver, hopps jag, ingen hjälp av någon på kansliet för att ”tolka” detta besked!?) 
  
  
//mvh Harry Fredriksson, Leksand 
  
PS. Beroende av kommande beslut i förbundsstyrelsemötet 20-21 april kan nedanstående mail 
komma att bli föremål för massutskick. DS 
  
  
   

 
 

Från: Harry Fredriksson [mailto:harry.fredriksson@telia.com] 
<mailto:harry.fredriksson@telia.com%5d>  

Skickat: den 11 april 2010 08:51 
Till: 'hb.granevald@forshaga.mail.td'; 'info@bedbreakfast.se'; 'solveiglarsson@telia.com'; 

'karl.axel.falk@jrf-lj.org'; 'henrik@tagmark.se'; 'borje_a.karlsson@scania.com'; 'bengt.bixo@telia.com'; 

'hakan.onneholm@hotmail.com'; 'gunilla.allansson@lj.se'; 'nasbo@telia.com'; 'ilona.miglavs@gfa.se'; 
'agbl@telia.com'; 'kalle_nygren@telia.com'; 'assar.nilsson@gmail.com'; 

'orust_konservatorn@spray.se'; 'svenericpettersson@hotmail.com' 
Kopia: 'orjan.gustafsson@brevet.nu'; 'sture.nystrom@telia.com'; 'kurt.borg@tele2.se'; 'm-a-t-

s@telia.com'; 'raddetorp@tele2.se'; 'jagarlennart@hotmail.com'; 'poflood@hotmail.com'; 
'byggradgivning@telia.com'; 'ejnert.lord.anderssen@telia.com'; 'kurt.borg@tele2.se'; 

'peterfromo@hotmail.com'; 'kjell.hallabo@telia.com'; 'sixtenjoh@telia.com'; 'mardner.john-

erik@telia.com'; 'nils.bjorklund@telia.com' 
Ämne: Vart är vi på väg? 
 
  
  
Förbundsrevisorerna  
Hans-Bertil Granevald 

Lennart Olofsson 
  
Förbundsstyrelsen och Valberedningen 
Jägarnas Riksförbund 
  
  

Vart är vi på väg? 

  
Det har nu framkommit att också distriktsordföranden i Norrland inte heller drar sig för att  
”fuska” för att kunna behålla sin distriktsordförandeklubba.  
(Se bifogade skrivelser från Luleåavdelningen.) 
  
Distriktsordföranden i Daladistriktet använde sig av exakt samma förfaringssätt och i samma syfte. 

  
Båda har gemensamt att de också sitter i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse. 
  
Att förbundsstyrelseledamöter agerar på detta sätt är mycket upprörande. 
  
Ännu mera upprörande är ryktet som nått mig och som säger att förutvarande  
förbundsordföranden Conny Sandström har varit närvarande som gäst på distriktsstämman  

i Norrbotten och där uppmanat stämman att frångå stadgarna i samband med upprättandet  
av röstlängden!? 
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Vart är vi på väg?  

  
Är det försvarbart att staten betalar ut drygt sex miljoner kronor som bidrag till ett förbunds  
verksamhet när det bidragsmottagande förbundets styrelseledamöter medvetet frångår 
förbundets egna stadgarna och demokratiska spelregler? Vad säger departementen och  
Naturvårdsverket? 
  
Har förbundsstyrelsen någon empati för förbundets 29.000 medlemmar? 

  
Vad säger allmänheten? 
  
Leksand 2010-04-11 
Harry Fredriksson 
  

 


