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Verksamhetsberättelse 2019
1. Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
• Ulf Ottosson
ordförande
1)
• Andrew Persson
ledamot
vice ordförande
• Uno Strand
ledamot
sekreterare
• Sten Atterwall
ledamot
kassör
• Michael Smedberg
ledamot
• Rickard Alwén
ledamot
• Lennart Andersson
ledamot
• Johan Olsson
suppleant
• Dennis Wallin
suppleant
• Linus Andersson
suppleant
• Johan Olsson
ungdomsledare, adjungerad
1) Avliden under året
.
2. Revisorer:
• Lars Söderman
ordinarie
• Claes Helgstrand
ordinarie
• Frans Juhlin
suppleant
3. Valberedning:
• Jan Alwén
sammankallande
• Kent Andersson
• Arne Persson
4. Styrelsemöten:
• Under året har genomförts 2 protokollförda styrelsemöten
5. Årsmötet genomfördes i Ystad 2019-02-07. Jaktvårdskonsulent Thomas Ohlsson
informerade om ”Vildsvin”. Dålig uppslutning, 35 närvarande.
6. Organisation Jägareförbundet Sydskånes Jaktvårdskrets:
• Kretsen består av Sjöbo, Skurup, och Ystads Jaktvårdsföreningar.
• Kretsen hade vid årsskiftet 850 medlemmar (1 färre än förra året).
7. Verksamhet:
• 3 ombud representerade kretsen vid Jägareförbundet Skånes årsstämma i Eslöv.
• Kretsen har genomfört två samarrangemang med Österlens jvk, studiebesök på
Övedskloster och styckningskurs i Skillinge.
• Hundkurser har genomförts i Ystad under året ledda av Uno Strand, Eva Johansson,
Lotta Strand och Mats Wallin – två valp/unghundskurser, två jaktlydnadskurser,
viltspårkurs (GK och FK) samt grundkurs och fortsättningskurs apportering. Totalt har
110 ekipage utbildats i Ystad. Domarbedömt viltspårprov öppen klass och anlagsklass
har genomförts efter viltspårkurserna.
• Årets skytteverksamhet har hämmats av gällande skjutförbud på jaktskyttebanan i
Sövdeborg. Kretsen har agerat i ärendet med skrivelser och med att erbjuda stöd i
form av resurspersonen Sten Attervall.
• Kurser i ”Jaktskyttets ABC” har anordnats i länsföreningens regi med kväll i M Target
AB simulator följt av heldag på Falsterbo jaktskyttebana.
• Kretsens ungdomsprojekt har fortsatt under ledning av den nye ungdomsledaren Johan
Olsson, tyvärr kan man konstatera ett vikande intresse hos kretsens ungdomar.
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Kretsen har fortsatt att verka inom ramen för Nationella Viltolycksrådet (NVR). Totalt
inträffade 2019 inom kretsen 719 (752)1) olyckor, Sjöbo 376 (411), Ystad 207 (223)
och Skurup 136 (118). Detta innebär en minskning inom kretsen med 33 olyckor
jämfört med föregående år. Olyckorna har minskat i Sjöbo och Ystad, men har ökat i
Skurup. Viltolycksorganisationen fungerar tillfredsställande inom kretsen.

Siffror inom parentes avser 2018.

Kretsen har varit representerad av Rickard Alwén och Uno Strand i fältviltprojektet i
Skåne. Ny ”Fältviltsbok” har getts ut under året på initiativ och med finansiering av
Jägareförbundet Skåne.
• Uno Strand har under året lämnat sin befattning som ledamot (vice ordförande) i
Jägareförbundet Skånes styrelse. Johan Olsson är suppleant i länsföreningens styrelse.
Uno Strand, Johan Olsson och Michael Smedberg ingår i länsföreningens arbetsgrupp
Medlem.
Carina Fridh från Sydskånes jvk har haft samorningsansvar för länets JAQTverksamhet .
• Kretsens har egen flik på länsföreningens hemsida https://jagareforbundetskane.se/ .
8. Ekonomi:
• Enligt kassörens redovisning
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