Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Jägmästarnas Förening avger härmed stadgeenlig
verksamhetsberättelsen för 1 januari - 31 december 2019.
1. Styrelsen
Vid årsmötet (se § 5) valdes nedanstående styrelseledamöter:
Jörgen Bendz, Ordförande (omval)
Maria Petré, Sekreterare (omval)
Jan Fryk, Skattmästare (omval)
Elin Larsson (omval)
Erik Walfridsson (omval)
Anne Sandgren (omval)
Karl Komsted (omval)
Patrik Ulvdal (omval)
Aleksandra Holmlund (nyval)
Malin Sääf (nyval)
2. Revision
Mårten Larsson (omval) och Markus Henningsson (omval) har varit föreningens
revisorer. Revisorssuppleanter har varit Erik Petré (omval) och Björn Lothigius
(omval).
3. Valberedning
Vid årsmöte valdes Niklas Fogdestam, Pär Stenmark, Birgitta Naumburg, Mats
Sandgren och Per Olsson (samtliga omval) samt Linda Eriksson (nyval) till
valberedning.
4. Styrelsens arbete
Årsmötet hölls den 23 mars med två nyinval till styrelsen 48 anmälda medlemmar.
Det sedvanliga föredraget hölls av skogsfakultetens dekanus Göran Ståhl och
adresserade framtidens skogsakademiska kompetensförsörjning. På eftermiddagen
gick skogskumpaner på Oscars och musikalen Så som i himmelen. Kvällen
avslutades med kamratmiddag i Läkarsällskapets lokaler med 58 gäster. Utöver
årsmötet har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden under året.
Möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd för lokala medlemsarrangemang har inte
utnyttjats under det gånga året. Mer information om denna möjlighet återfinns på
vår hemsida. Diskussionerna om ett eventuellt mentorprogram har legat på is tills
vidare. Under våren försökte föreningen att annordna en exkursion i samband med
studenternas södra Sverigeresa. Tyvärr fick den ställas in på grund av för få
anmälningar.
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5. Aktieportföljen
Ingen handel med värdepapper har skett under året. Den samlade utdelningen har
uppgått till 22 575 kr. En kraftig uppgång på kapitalmarknaden under årets senare
del medförde att värdet på föreningens svenska papper har stigit med 45% (535 000
kr) och utländska instrument med 25% (9 000 kr). De likvida banktillgångarna är
dock 45% lägre (-40 000 kr) än föregående år, då dessa var osedvanligt höga till följd
av möbelförsäljning. De samlade tillgångarnas marknadsvärde uppgår vid årets slut
till 1 828 448 kr, vilket är 38% eller 503 000 kr högre än vid utgången av 2018.

6. Ekonomi
Intäkterna för teaterpaketet blev närmare 30 tkr lägre än planerat. Med inställd
vårexkursion blev kostnader och intäkter härför noll. Sammantaget understeg
därmed intäkterna budget med 44 tkr (43%). Lägre kostnader för teaterpaketet,
inställd exkursion och dito fysiskt styrelsemöte medförde sammanlagt ca 80 tkr lägre
kostnader än planerat. Kostnader för medlemsrekrytering upptas till 0 under den
aktuella posten, då faktiska kostnader för studenternas deltagande i årsmöte och
teaterpaket ingår i sistnämnda poster. Resultat före finansposter ger ett underskott
om ca 59 tkr, att jämföra med budgeterat underskott på 112 tkr. Efter finansiella
intäkter (23 tkr) och skatt (-6tkr) landar årets resultat på -41 615 kr, vilket kan
jämföras med ett budgeterat underskott om 167 000 kr.
Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningens ekonomi är fortsatt mycket
stark.
7. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat, -41 616,53 kronor, överförs i ny räkning, till det
egna ackumulerade kapitalet, som därmed kommer att uppgå till 210 569,51 kronor.

Datum och plats
Jörgen Bendz
Elin Larsson
Alexandra Holmlund
Jan Fryk
Malin Sääf

Maria Petré
Partik Ulvdal
Annie Sandgren
Erik Walfridsson
Karl Komsted

2

