
  

 

Välkommen tillbaka som medlem! Vi behöver ditt stöd! 

 

Vi förstår att det är många som det sista halvåret undrat vad som skett inom    

förbundet Rädda Jakten RJ och därför tvekat inför ett förnyat medlemskap. 

Utan att i detalj gå in på alla felaktiga och rent kränkande beskyllningar som 

torgförts mot delar av interimstyrelsen och enskilda styrelsemedlemmar och 

försöken att förhindra ett genomförande av årsmöte, kan vi nu meddela att på 

initiativ av en majoritet i styrelsen har årsmöte genomförts, en ny styrelse är 

vald, den revision som påstods inte kunnat genomföras, har gjorts av vald 

revisor utan annan anmärkning än den som riktas mot förre ordförandens 

ageranden. Den polisanmälan som förre ordföranden inlämnat har åklagaren 

konstaterat saknar grund och lagt ner. 

Den nya styrelsen har genomfört sitt första styrelsemöte och dragit upp 

riktlinjerna för den fortsatta verksamheten. Vi tar nu sats mot de mål som vi 

bildades för att arbeta mot och kommer att vara offensiva i rovdjursfrågorna och 

älgförvaltningsfrågorna bl.a.. Nya infallsvinklar måste provas! 

En regional gren av Rädda Jakten RJ har bildats i Norrbotten och andra kommer 

att följa.   

Det är viktigt att påpeka att det finns många områden där vi har mycket 

gemensamt med de två andra förbunden och mycket väl kan tänka oss att 

samarbeta, men det finns en avgörande skillnad. Rädda Jakten RJ,s syn på 

vargen i Sverige påverkas inte av några hänsyn till statliga bidragspengar och 

därmed förknippade överenskommelser. Därför kan vi säga Nej till frilevande 

varg i Sverige och också mena det!  

Följ oss på vår hemsida www.räddajakten.se (märk, rädda med ä) Hemsidan 

www.raddajakten.se har ingenting med förbundet Rädda Jakten RJ att göra. 

Styrelsen har beslutat att medlemsskap inkl. försäkring gällande resten av 2015 

nu kan lösas för 150:- . 

Du kan betala via Payson på hemsidan eller via vårt bankgiro 188 – 9245.  

Antalet medlemmar har betydelse för våra insatser, stöd oss därför i vårt 

ideella arbete för jaktens bevarande i Sverige! 

Återigen, Välkommen 

 

http://www.räddajakten.se/
http://www.raddajakten.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

  


