
 

Jægerråd - kommune:  

 

 

1 Medlemsnummer:            
Foreningsnummer  

eller foreningsnavn:  

Delegeret navn:        

Mail.:       Tlf:           

 

2 Medlemsnummer:            
Foreningsnummer  

eller foreningsnavn:  

Delegeret navn:        

Mail.:       Tlf:           

 

3 Medlemsnummer:            
Foreningsnummer  

eller foreningsnavn:  

Delegeret navn:        

Mail.:       Tlf:           

 

4 Medlemsnummer:            
Foreningsnummer  

eller foreningsnavn:  

Delegeret navn:        

Mail.:       Tlf:           

 

5 Medlemsnummer:            
Foreningsnummer  

eller foreningsnavn:  

Delegeret navn:        

Mail.:       Tlf:           

 

6 Medlemsnummer:            
Foreningsnummer  

eller foreningsnavn:  

Delegeret navn:        

Mail.:       Tlf:           

 

7 Medlemsnummer:            
Foreningsnummer  

eller foreningsnavn:  

Delegeret navn:        

Mail.:       Tlf:           

 

Dato:  
 

 

 



 

JÆGERRÅD - kommune 

Regler & vejledning 
 

 

De delegerede fordeles efter samme model som tidligere år. 

 

• Kredsbestyrelsen, Kredsformand og HB medlem er automatisk delegerede. 

• Alle Jægerråd har som udgangspunkt 1 delegeret-plads til repræsentantskabsmødet i Danmarks 

Jægerforbund.  

Vil et Jægerråd ikke sende en delegeret, overføres denne plads til fællespuljen i det distrikt det 

pågældende Jægerråd er hjemmehørende i (se bulet 3). 

• De resterende pladser fordeles forholdsmæssigt imellem de Jægerråd i det pågældende distrikt 

der har tilmeldt delegerede ud fra antallet af medlemmer i den pågældende kommune. Ikke 

udnyttede pladser i et distrikt overføres til de øvrige distrikter. 

 

 

Man kan ikke pr. automatik regne med at få det samme antal delegerede-pladser som man havde sidste 

år, da fordelingen afhænger af hvor mange pladser kredsen tildeles og hvor mange Jægerråd der ønsker 

at deltage og om disse tilmelder alle de delegerede de i princippet kan. 

 

Fordelingen sker i den rækkefølge de står på skemaet. Hvis der efter kredsmødet sker frafald tages der 

fra den næste på listen – er der ikke flere navne overgår pladsen til fællespuljen i det distrikt jægerrådet 

er hjemmehørende i, og går derfor så til et andet jægerråd eller distrikt. 

 

Indstiller man flere end 7 delegerede, kopier skemaet og skriv tydeligt hvem der så er nr. 8, 9 osv. på 

”skema 2” - indsend begge til kredsformanden eller dennes substitut. 

Sker indsendelsen via mail, så skriv i mailen, at man har mere end en liste.  

Mailadressen er:  rattleff@me.com  

 

 

Husk at medsende referatet fra jægerråds-årsmødet. 

 

Husk at oplys det nye medlemsnummer 

 

 

 
Med jægerhilsen 

Kredsformand – Kreds 7 

Ole Jervin 

tlf.: 2714 3552 

mail:  olejervin@gmail.com  
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