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ÅRSMÖTE 2010

Välkomna till årsmöte lördagen 17 april kl. 14.00.
Platsen är Folkungagatan 154, Stockholm. För vägbeskrivning eller frågor
ring 08-642 47 04 eller e-posta tatjana.kontio@telia.com.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Johan Lindsjö att visa bilder
och berätta om fångst med fällor. Vi bjuder på fika.

Årsmöte

Årsberättelse
för 2009
Sammanställd av Hans Ryttman

D

et väsentligaste som hänt föreningen under året är helt naturligt bytet av namn. Efter många och
långa diskussioner enades årsmötet
om namnet Jaktkritikerna. Vi tycker
att det är kort och koncist och uttrycker precist vad vi arbetar med.
I samband med namnbytet gjorde
också Staffan Melin en utmärkt och
modern hemsida med domännamnet
www.jaktkritikerna.se.
På hemsidan finns en mängd funktioner för dem som vill ta del av vårt
arbete och få kontakt med representanter i styrelsen. Vid årsmötet invaldes också Annika Jonsson, Nacka, i
styrelsen.
Ytterligare en händelse som har
väckt stort uppseende är den debattartikel som styrelsen tillsammans
med Christina Lindberg fick publicerad i Aftonbladet en lördag i november. Aftonbladet lyfte verkligen fram
artikeln genom att ge den en helsida
med en hoppande räv som blickfång
överst på sidan. Dessutom fanns en
hänvisning till artikeln på första sidan. Debatt blev det med närmare
300 inlägg. Tyvärr var de flesta av
jägare med enkla och helt ovidkom

mande kommentarer av typen »Ni
vet inget om jakt« eller »Ni har nog
aldrig varit ute i skogen«.
Ett försök att få med Svenska
Naturskyddsföreningen att skriva
under debattartikeln misslyckades. Detta trots att den i stort sett
överensstämmer med Naturskyddsföreningens jaktpolicy. Varför Naturskyddsföreningen inte ville vara
med fick vi aldrig reda på. Detta är
så mycket märkligare som Naturskyddsföreningen gör stor sak av att
de hittat obetydliga och helt försumbara mängder av bekämpningsmedel eller giftiga ämnen i viner eller
skor. Detta är så mycket märkligare
eftersom som Sveriges påverkan av
användandet av vissa ämnen är litet.
Däremot kan den svenska jakten och
mycket lidande för de jagade djuren
påverkas med ett agerande av Naturskyddsföreningen.
Flera försök att få deras medlemstidskrift, Sveriges Natur, att ta in en
debattartikel om Naturskyddsföreningens agerande misslyckades också.
Även här möttes vi av omotiverade
svar som »vi har inte plats« även om
vi påpekade att artikeln kunde vänta
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till senare nummer.
I början på året hörde vi rykten
om att Naturvårdsverket skulle til�låta pilbågsjakt. Denna jaktform förekommer i flera länder men i början
av 1990-talet avslog Naturvårdsverket en sådan framställan från Svenska bågjägarförbundet. Då var även
Svenska Jägareförbundet mot denna
jakt men lär ha ändrat mening. Vid
ett samtal med ansvarig tjänsteman
framgick det att ett beslut var skjutet
på framtiden. Vi kommer naturligtvis
att bevaka frågan.
Tyvärr verkar vår förening inte

vara känd eller numera ignoreras
vi av Naturvårdsverket eftersom
vi tidigare fått deras jaktförslag på
remiss. Numera har vi bara genom
media fått veta att jaktförordningen
har ändrats. Under året har bland
annat jakttiderna för några gåsarter
ändrats så att jakttiden väsentligen
har förlängts. Dessutom har jakttid
under hela året införts på årsunge
av räv. Men en fågelart, svärtan, fridlystes. Detta har vi under många år
försökt få till stånd men märkligt nog
först när Svenska Jägareförbundet
föreslår detta bryr sig Naturvårdsverket.
Den av regeringen införda jakten
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på varg har upprört många känslor
och även Jaktkritikerna har agerat
med att skicka in en protestskrivelse
till Naturvårdsverket. Vi är naturligtvis helt på det klara med att Naturvårdsverket inte kommer att ta
några som helst intryck av skrivelsen
men det är viktigt att visa sitt engagemang och avståndstagande från
vargjakten.
Styrelsen har kontakt per e-post
för att besluta om skrivelser och andra frågor som berör föreningen och
inte per telefon förutom på styrelsemöte i samband med årsmötet. Detta
spar mycket pengar men besluten
blir inte dokumenterade och vi förlorar därmed möjlighet till uppföljning.
Vi kommer att diskutera detta när vi
träffas på årsmötet 2010.
Tidskriften har getts ut i fyra nummer. Arne Ohlsson har varit redaktör
och Tatjana Kontio teknisk redaktör.
Medlemsantalet var den 31 december 237.
Styrelsen har bestått av:
Hans Ryttman, ordförande
Arne Ohlsson, sekreterare
Ewa Thebo, kassör
Anne-Marie Litsén
Tatjana Kontio
Lise-Lotte Norin
Annika Jonsson



Bokslut för
Riksföreningen
Hänsynsfull Jakt/
Jaktkritikerna
arbetsåret 2009

RESULTATRÄKNING
Intäkter		Kostnader
Medlemsavgifter
Gåvor
Foto och illustrationer
Avgifter plusgiro

33 900,00
17 185,72
2 600,00
705,00

Tryckkostnader
32 976,00
Porto
6 353,00
Resor
531,00
Kostn i samb med årsmöte
379,00

Summa

51 085,72

Summa

Resultat

6 541,72

44 544,00

BALANSRÄKNING
Tillgångar		

Skulder

Utgående saldo 		
postgirokonto 091231
58 008,09
		

Ingående saldo
postgirokonto 090101
Årets resultat

51 466,37
6 541,72

Summa

Summa

58 008,09

58 008,09

www.jaktkritikerna.se

