Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Jägmästarnas Förening avger härmed stadgeenlig
verksamhetsberättelsen för 1 januari - 31 december 2020.
1. Styrelsen
Vid årsmötet (se § 5) valdes nedanstående styrelseledamöter:
Aleksandra Holmlund, Ordförande (nyval)
Jörgen Bendz, (omval)
Jan Fryk, Skattmästare (omval)
Elin Larsson, Vice Ordförande (omval)
Marcus Månsson (nyval)
Maria Petré, Sekreterare (omval)
Anne Sandgren (omval)
Malin Sääf (omval)
Erik Walfridsson (omval)
Patrik Ulvdal (omval)
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 Linda Eriksson, Niklas Fogdestam, Per Olsson, Mats Sandgren,
samt Pär Stenmark (samtliga omval) till valberedning.

4. Styrelsens arbete
Årsmötet hölls den 21 mars med 19 anmälda medlemmar. Årsmötet hölls för första
gången i föreningens historia digitalt, p. g. a. den pågående COVID-19 pandemin.
Det sedvanliga årsmötesprogrammet kunde därför inte hållas. Utöver årsmötet har
styrelsen hållit 7 protokollförda sammanträden under året.
Styrelsen har planerat och arbetat för att hålla ett längre, fysiskt styrelsemöte där vi
skulle få möjlighet att arbeta med strategiska frågor kring föreningens framtid.
Tyvärr kunde inge fysiska möten genomföras p. g. a. pandemin.
Vi planerade en höstträff med studenterna i Umeå, men inte heller det kunde
genomföras av samma skäl, istället styrde vi om det till det väldigt lyckade event
"sångbokslansering"! Vi är glada att ha kunnat genomföra lanseringen av den nya
upplagan av den kända sångboken ”Skogisvisor” som hölls digitalt med live
sändning från Skogis Kårhus. Kvällen kunde genomföras tack vare samarbetet
mellan Jägmästarnas Förening, Skoghögskolans Studentkår och Umeå Universitetets
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Studentkör. Man kan se inspelningen från kvällen på YouTube om man följer denna
länk: https://www.youtube.com/watch?v=9bxM4A9IwU4
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.
5. Aktieportföljen
För att klara likviditeten under året har andelar av SHB Sverigefond Index försålts vid två
tillfällen. Detta har medfört att innehavets börsvärde vid årets slut, sänkts med ca 37 tkr
jämfört med föregående år. Därtill har innehavet i SEB Dynamisk Aktiefond avyttrats helt,
vilket reducerat portföljvärdet med 42 714 kr jämfört med 2019. Detta Corona-år lämnade
bland våra innehav endast Essity utdelning (4 744 kr). Trots nämnda försäljningar har
börsuppgången under årets senare del medfört att värdet på vårt samlade värdepappersinnehav
ändå ökat med ca 70 tkr, till 1 850 612 kr (inkl bankkonto 29 543 kr).
6. Ekonomi
Pga Coronapandemin inställdes såväl årets fysiska årsmöte med tillhörande teaterpaket, som
planerad höstexkursion med kamratmiddag. Intäkterna härför blev således noll. Däremot
medförde de förstnämnda en avbokningskostnad till Läkaresällskapet om drygt 17 tkr, samt
utlägg för biljetter om närmare 40 tkr. Det senare beloppet förs i balansräkningen som
kortfristig fordran på Tickster. Websändningen av lanseringen av Skogis nya sångbok drog
en kostnad på ca 33 tkr. Försäljning av aktier, se ovan, genererade ett resultat (vinst) på drygt
40 tkr. Resultatet före finansposter ger därmed ett underskott på 95 226,50 kronor, att jämföra
med ett budgeterat underskott om 155 000 kronor. Efter finansiella intäkter och skatt landar
årets resultat på -61 917,43 kronor.
7. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning, samt konstaterar att föreningens
ekonomi är fortsatt god.
Datum och plats
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