
Från: Harry Fredriksson [mailto:harry.fredriksson@telia.com]  
Skickat: den 20 december 2009 10:29 
Till: 'solveiglarsson@telia.com' 
Ämne: God Jul och Gott Nytt År! 

 

Hej Solveig! 

 

Vis av erfarenheten skriver jag några rader.  

 

Behöver väl inte påminna om mina två telefonsamtal i all välmening i juli månad efter 

stämman. Jag påpekade då lämpligheten i att ta tillbaka det dokument som undertecknats av 

Conny Sandström. Hörsammats? Nej – inte alls… 

 

Eftersom jag suttit i valberedningen är det för mig ingen hemlighet att din kandidering till 

styrelseordförande är på förslag från Conny Sandström. Något annat förslag till ordförande 

eller annan post i förbundsstyrelsen har heller inte varit att vänta med en valberedning som 

fungerat som en enmansföreställning. 

 

Några ord från hjärtat: 

Släpp fram någon annan att företräda Jägarnas Riksförbund i Norrfalks älgutredning! 

Det är mycket osmakligt att du väljer att själv använda dig av hela vår organisation för att 

”förstärka” din egen utförda arbetsinsats i utredningen. 

 

Jag anser att samtliga som deltog i beslutet som gjorde att Conny Sandström undertecknade 

”Gemensamt kompletterande yttrande 2009-04-02” skall omgående ställa sina platser till 

förfogande. Låt Bengt Bixo leda en interimsstyrelse tills en stämma kan hållas. Bengt Bixo är 

ju den ende ordinarie styrelseledamoten som inte deltog i beslutet som ledde till gemensamt 

yttrande med fem andra organisationer. 

 

Merparten av medlemmarna i vargområdena vill ha raka och klara besked. Många har kommit 

till JRF från SJF tack vare vargfrågan. Vad händer den dag det går upp för dessa ”överlöpare” 

att de utsatts för lögnaktiga och svekfulla löften?  

 

JRF bör driva frågan om vargens härkomst med all kraft!  

Ställ också krav på klarlägganden från SJF! 

 

Vi behöver inga statliga jaktkort! Det är mycket bättre att den jägare som vill stödja en 

jägarorganisation genom medlemskap också betalar ytterligare några kronor extra direkt till 

den egna organisationen i stället för att betala till staten för att sedan få tillbaka några kronor 

när man lovat utföra prestationer som det ställts krav på. Är det medlemmarna som styr 

verksamheten eller är det departementen med Andreas Carlgren i spetsen? 

 

Som allmän information kan nämnas att det råder stor enighet bland medlemmar i 

vargdrabbade områden. 

 

Med julhälsningar 

Harry Fredriksson, Leksand 

 

 

 


