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Jägmästarnas Förening



Ändamålsparagraf JF

Föreningens ändamål är att:

• verka för att samhörighetskänslan mellan föreningens medlemmar 
upprätthålls och stärks, gärna under trivsamma former

• verka för ett allsidigt utbyte av yrkeserfarenheten medlemmarna emellan
• tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.



Slutsatser från medlemsenkät

• De tydligaste kännetecknen för föreningen är:
– Kamratskap/Gemenskap
– Nätverk
– Tradition
– Fest

• De flesta medlemmar är nöjda med föreningens aktiviteter
• Många medlemmar trycker på olika önskemål som ligger vid sidan om vad 

föreningens verksamhet enligt ändamålsparagrafen skall omfatta.
• Det finns önskemål om mer

– Exkursionsaktiviteter
– Aktiviteter med studenter
– Utlandsresor
– Geografisk spridning
– Erfarenhetsutbyte
– Branschkultur



Övergripande inriktning

• Verksamheten skall drivas mot inriktningen få men högkvalitativa 
arrangemang

• Föreningens goda ekonomi skall nyttjas för att göra dessa arrangemang 
prisvärda och relativt billiga för att attrahera såväl studenter som 
pensionärer

• Styrelsen kraft skall i första hand inriktas på att skapa goda arrangemang, 
minimalt arbete med administration



Plattform

• JF skall fungera för plattform för initiativ som uppkommer på medlems 
eller grupp av medlemmars initiativ

• Stöd utgår till aktiviteter i enlighet med särskilt upprättade riktlinjer
• Ramanslag för verksamheten budgeteras årligen från 2019
• Utöver visst ekonomiskt bidrag kan JF stötta med

– JFs namn som bas för verksamheten
– Kommunikation via e-postlistor och hemsida/Facebook

• Krav på aktivitet är bl a
– Verksamheten riktar sig till samtliga medlemmar
– Motprestation i form av aktivitetsrapport publiceras på JFs hemsida

• Exempel på aktiviteter är
– Utlandsresa i jägmästarkårens anda
– Föreläsningar/debatter om aktuella  ämnen
– Kultur- eller jaktarrangemang med efterföljande kamratmiddag

Ansvariga i styrelsen: Jan, Elin, Jörgen



Årsmötets förnyelse
• Överväg på sikt lokalbyte för festen

– Feedback på dagens servicenivå med önskemål om
• Mer flexibelt dryckespaket (biljetter)
• Något bättre middag; 3 rätter
• Mer sittplatser för småprat efter middagen
• Baren förflyttas till nedre plan

– Vilken orkester/band/DJ ska vi ha?
– Sånganförarfrågan / klubbmästarrollen

• Årsmötet 
– Förläggs i första hand till KSLA
– Tidigareläggs 30-60 min (11 alternativt 11,30)
– Miniföredrag/Debatt på tema

• Teknik/Automation/Digitalisering

– Mötesdatum i första hand 23/3, i andra hand 9/2 2018

Ansvariga i styrelsen: Maria, Jörgen



Studentaktivitet i Umeå H-18
• Exkursionspunkt på dagen

– Sävarsågen med datortomografen
– Skogsdatalabbet på SLU
– Martinsons KL-fabrik

• Start fm och gemensam lunch
– Exkursionsinslag både på för-och eftermiddag

• Kamratmiddag på Kårhuset
• Oktober-november
• Samarbete med kårens klubbmästeri
• Tydlighet i inbjudan till alla studenter

Ansvariga i styrelsen: Waffe, Linda



Sverigeresan Skåne – Maj 19

• I samverkan med den pågående Sverigeresan, Degerberga?
• Sponsrad fest för de därvarande studenterna
• Exkursion med inbjudna studenter (fördjupning)
• Highlights från Skåne

– Bokskogen, Dalby söderskog
– Stenshuvud
– Söderåsen/Linderödsåsen
– Godsbesök

• Sommarfest med långkalonger
• Eventuell lunch med lättaktivitet på söndagen

– Sotnosens korvcafé / Café Annorlunda

• Boende?

Ansvariga i styrelsen: Patrik, Karl



Kommunikation

• Feeds?
• Västvisor och traditioner

Ansvariga i styrelsen: Patrik, Annie



Studentkontakter/rekrytering

• Fortsatt inbjudan/sponsring av Ordf, KM, Sånganf och en till.
– Resebidrag (1500/pers), middag, teater 

• Rabatter
– Umeåpaketet rabatteras för studenterna i Umeå under hösten-18
– Skånemiddagen/exkursionen rabatteras för den därvarande kursen i maj-19

• Framtida studentpris på middag och teaterpaket för de X först anmälda 
studenterna inför 2019?

• Tydliga inbjudningar/information riktade mot studenter



Mentorförmedling

• Referenser till olika mentorsprogram (implementerbart nu)
• Utredningsfråga
• KSLA driver
• Fadderskap?



Jägmästarkårens kultur och status

• Bädda in i de aktiviteter vi arrangerar
• Uttalande på hemsida / värderingsdeklaration
• Förnyelse i vissa festinslag

– Se över sånghäftena

• Bevaka och ge feedback på övertramp
• Plattformsfråga


