
Jägmästarnas Förening  PROTOKOLL 
 

Konstituerande Styrelsemöte 

 

Tid:  Måndag 28 Oktober 2019 

Plats:  Telefonmöte 

Närvarande:  Jörgen Bendz  

  Jan Fryk  

  Elin Larsson  

  Maria Petré  

  Malin Sääf 

  Patrik Ulvdal  

  Erik Walfridsson 

 

Frånvarande:  Karl Komstedt 

  Aleksandra Holmlund 

  Annie Sandgren  

  

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet. 

  

2. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna och att det skall läggas 

upp på hemsidan. 

 

3. Årsmöte 

 

Talare: Flera i styrelsen var inne på talare om bränder. Uppe till förslag var 

Bleckert/Bergman från Sveaskog, David Rönnblom från Holmen. Beslut att Jörgen 

kontaktar David. Temat planeras bli Eld och lågor, något vi brinner för? 

 

KSLA: Lokal bokad 21 mars, något lättare lunch än föregående år, kanske med sill-tema 

och snapps. Birgitta Naumburg är kontaktpersson. 

 

Teater: Det finns flera förslag bla. Häxorna från Eastwich men tiderna måste bevakas 

innan något kan bestämmas.  

 

Lokal: Läkarsällskapet är bokat. Jörgen lyfte frågan om lokalbyte då vi under flera års 

tid har haft mer att önska. Priserna diskuterades (i dagsläget ca 700 kr per kuvert) men 

styrelsen beslutade att avvakta då fler förändringar väntas.  

 

Band: Styrelsen diksuterade om vilken typ av band som önskas. Flera försök har gjorts 

tidigare till att byta band men inget har landat. Maria hade plockat fram ett förslag, 
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Suss von Ahn, som verkar vara ha en bred repertuar, och skall kolla upp detaljer till 

nästa möte. Nästa möte skall eventuella andra förslag pressenteras. 

 

Bokningar: Jan lyfte att det har varit svårt med sena avbokningar. Styrelsen beslutade 

att anmälningarna skall vara bindande och betalda senast 14 dagar före event. 

 

Marknadsföring: Early warning om save the date kom ut till medlemmarna efter förra 

mötet. Datumet ligger även uppe på hemsidan. Diskussion om att försöka få en mer 

aktiv Facebooksida.  

 

 

4. Verksamhetsplanering 

Styrelsen diskuterade att anlägga ett evenemang i Umeå, kanske i sammband med 

märgträffen. Ett annat alternativ kan vara ett nytt försök i sammband med södra 

Sverigeresan. Styrelsen beslutade att inte försöka med för många aktiviteter och bestämde 

sig att nöja sig med att till hösten anlägga ett evenemang i Umeå. 

 

 

5. Övriga frågor 

Stockholms jägmästarklubb funderar på medlemsregister. De funderar även på hur de skall 

fortsätta driva sin verksamhet och kanske i slutändan slås ihop med Jägmästarnas förening.  

 

Styrelsen uppmuntrades att fundera på hur vi skall hantera nya studenter som inte kommer 

vara indelade i kurser eller ha västvisor då Jägmastarprogrammet inte förväntas finnas kvar i 

nuvarande tappning.  

 

 

6. Kallelse till nästa möte 

Nästa möte beslutades bli Onsdag 11 december kl. 19:00 

 

 

7. Mötets avslutades 

 

 

Vid protokollet   

 

 

Maria Petré   

 


