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Varje dag sker ca 170 viltolyckor på svenska vägar!

Bli medlem för 150 kr/år

Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du råkar ut för en
kollision med något av det anmälningspliktiga viltet.
Du kan få ekonomisk hjälp med upp till 8 000 kr/olyckstillfälle för självrisk, reparation, hyrbil och bärgning.
Medlemskapet är personligt och gäller för alla motorfordon som
du är registrerad ägare till oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring.

Älgskadefondsföreningen
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Läs mer på vår
hemsida www.algen.se

Dagordning vid årsmötesförhandlingar
1.

Mötets öppnande

2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare)
5. Val av två justeringsmän
6. Bestämmande av tid för justering av årsmötesprotokoll
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av arvoden m.m. för styrelse, revisorer och valberedning
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna
15. Val av revisorer jämte ersättare
16. Val av valberedning jämte sammankallande
17. Fastställande av medlemsavgift för 2020 (styrelsens förslag: oförändrat 150 kr)
18. Inkomna motioner
19. Övriga ärenden (inga för föreningen bindande beslut kan fattas under
denna punkt)
20. Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
Styrelsen för Älgskadefondsföreningen får härmed avge följande berättelse
för 2019.

B ak g rund
Älgskadefondsföreningen har två huvudsakliga syften. Det ena är att informera trafikanter och söka samverkan med andra aktörer i samhället i
syfte att driva opinion för att minimera konsekvenser eller undanröja
risker för viltolyckor i trafiken.
Det andra syftet är att kunna stödja föreningens medlemmar ekonomiskt
efter en trafikolycka med anmälningspliktigt djur som ingår i Jaktförordningen § 40 (björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin,
mufflonfår, örn) samt ren.
Älgskadefondsföreningen startades upp på initiativ av en drabbad
trafikant, som med hjälp av goda vänner såg behovet, redan 1973. Fram
tills idag har föreningen växt till 78 000 medlemmar. Detta är imponerande, där ett högt medlemsantal är en viktigt del för att kunna
påverka i opinionen om trafiksäkerhet.
Verksamheten leds med ett nationellt perspektiv från kansliet i Åseda,
Uppvindinge kommun i Kronobergs län.
Medlemsservice, ekonomiadministration, opinion och utveckling är
föreningens fyra huvudprocesser
Verksamhetsåret
2019 har varit ett händelserikt år där föreningen fått en ny ordförande
men också en ny verksamhetsledare.
Arbetet med att sammanställa dokumentation för föreningens
strategiarbete har slutförts och följts upp under hösten med utbildning
för styrelse, valberedning samt verksamhetsledare.
Andra större förändringar som skett är en höjning av medlemsavgiften
från 120 kr till 150 kr/år. Syftet är att kunna möta en framtida kostnadsutveckling och behålla den goda ekonomin som föreningen har. Trots
höjningen så kan vi konstatera att medlemstappet var ringa vilket är
positivt och som bekräftar medlemmarnas stöd för beslutet.
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Under året så har föreningen betalat ut ca 3 miljoner kronor i ekonomisk
ersättning till medlemmarna vilket genererar en höjning på 15 % mot
föregående år.
Parallellt med medlemsservice så har det administrativa arbetet varit
inriktat på att finna utvecklingsmöjligheter för att förenkla hanteringen
av bl.a. medlemsregister. Även arbetet med att informera och föra
opinion på sociala medier har ökat under året.
Föreningens fältinformatörer har täckt in landet från norr till söder där
man genomfört 100 informationstillfällen på plats under 150 dagar.
Utöver besök på mässor, marknader har en utökad samverkan skett med
trafikövningsplatser och transportgymnasium där vi getts tillfälle att
dela med oss av vår kunskap kring trafik och viltolyckor.
Samverkan med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
fortsätter, dels med utveckling av våra egna viltsimulatorer men även i
projekt runt simulatorer för blåljusmyndigheter. Där bidrar vi med vår
kompetens, erfarenhet och framåt även kan hjälpa till med utbildning.
Sammanlagt så har styrelsen under verksamhetsåret haft fem (5)
sammanträden inklusive ett konstituerande möte. Det av styrelsen
delegerat arbetsutskott har haft fem (5) sammanträden.
Medlemmar oc h ekon omisk hjälp 20 19
Medlemsantal:
78 120
Behandlade olyckor
900
Utbetald ek. hjälp (tkr)
3 021
Snittkostnad/olycka (kr)
3 357

(- 812)
(+85)
(+ 392 tkr)
(+ 131 kr)

Årsmöte
Årsmöte 2020 genomförs i Östersund den 18 april. För er som inte har
möjlighet att delta i år så kan vi redan nu informera att årsmöte 2021 är
planerat till Växjö och 2022 till Karlstad.
Framtiden
Trenden de senaste åren visar tyvärr på ökat antal viltolyckor på våra
vägar. Detta understryker än mer vikten av att föreningens genomför
proaktivt arbete för att bidra till att minska trafikolyckorna med vilt.
Styrelsens strategiska beslut för verksamheten tas alltid utifrån
medlemmarnas intressen. Kansliets ambition är att fortsätta upprätthålla en hög servicenivå med kort och enkel ärendehantering kring
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ekonomisk hjälp men även där det finns behov av dialog från medlemmar. Även informationsarbetet på sociala medier samt föreningens
fältarbete fortgår som tidigare. Här ser vi ett framtida behov av yngre
och gärna kvinnliga fältinformatörer för att möta och vara representerade utifrån samhällsbilden.
Styrelsens ambition är också att föreningen bör föra en än mer aktiv
roll i debatten kring viltolyckor kopplade till trafiken både på lokal och
regional nivå. Ett utökad samarbete bör också ske med företag,
organisationer, myndigheter med liknande och gemensamma mål.
Vår bedömning är att med ett ökat medlemsantal ökar också möjligheten
att påverka. Föreningens viktigaste ambassadörer är medlemmarna.
Dels för att sprida kunskap om föreningens roll, men även för att värva
nya medlemmar, vilket också skett föredömligt tidigare år.
Om var fjärde medlem under 2020 skulle ge bort ett medlemskap till en
vän så skulle föreningen växa till drygt 100 000 medlemmar.

Avs lut ning s v is
Styrelsen ser att Älgskadefondsföreningen har en självklar plats i det
fortsatta Nollvisionsarbetet. Detta inte minst då det i dagsläget inte finns
någon annan organisation än just Älgskadefondsföreningen som arbetar
med den problematik som kan knytas till vilt och trafik. Därtill ska läggas
att viltstammen och därmed det totala antalet viltolyckor i landet ökar.
En fortsatt framgångsrik verksamhet förutsätter att Älgskadefondsföreningen kan befästa sin roll som en kompetent organisation som är
den naturliga kontaktpunkten när det gäller frågor som rör vilt och
trafik. Om föreningen växer i antal så växer också möjligheterna att
påverka opinion och beslutsfattare, vilket i förlängningen gör oss till en
än starkare aktör inom trafiksäkerhetsområdet.
Med förhoppning om ett trafiksäkert 2020 där vi kan bidra till mindre
antal olyckor med vilt i kombination med en god service till föreningens
medlemmar.
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Arvode och ersättningar 2020
Arvoden fastställs från aktuellt prisbasbelopp (PBB) 47 300kr.
2020
ordförande

150%

70 950 kr

vice ordförande

45%

21 285 kr

ekonomiförvaltare

55%

26 015 kr

styrelsemedlem

30%

14 190 kr

revisorer förtroendevalda 8%

3 784 kr

revisor auktoriserad

enligt faktura

revisorsuppleant

4%

1 892 kr

revisorsuppl. auktoriserad enligt faktura

valberedning ordförande 12%

5 676 kr

valberedning

3 784 kr

8%

Ersättning förrättning ½ dag 0 - 4tim. 2% 946 kr
Ersättning förrättning hel dag 0-8tim 4% 1 892 kr
Efter åtta tim. utgår restidsersättning 0,33% 156 kr/tim.
Traktamente och kostnadsersättning enligt gällande riktlinjer från skatteverket.
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Motion 1

17

Motion 1 forts.
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Motionssvar 1

Noteringar med anledning av inkommen motion om stadgeändring av § 6 i
Älgskadefondsföreningens stadgar.

Motionens yrkande:
Att antalet ledamöter i styrelsen skall utgöras av lägst 5 och högst 9 ledamöter.
Att styrelsen är beslutsför om 80 % av styrelsen är närvarande.
Att antalet ledamöter i föreningens valberedning minskas till 3 st. från idag varande 5 st.

Motiv:
Antalet ledamöter i styrelsen anpassas till aktuella omvärldsförutsättningar, långsiktig
strategi mot operativa mål och snabbare handläggning anpassa verksamheten till aktuella
förutsättningar. Vidare skulle det bli lättare att rekrytera engagerade och kompetenta
ledamöter till styrelsen.

Styrelsen anser att motiven för förändring är aktuella och angelägna nu och framöver. Vi tror
dock att motiven till stora delar kan uppfyllas av en aktiv och engagerad styrelse i samarbete
med en dito valberedning.
Nio ledamöter, som idag, kan vara ett väl högt antal och flera av motionärens motiv till
förändring får stöd av styrelsen.
Vi ser dock inte det som en gångbar lösning att ha en varierande sammansättning i styrelsen
som pendlar mellan 5 till 9.
Minimum 5 ledamöter skulle resultera i att man blir beslutsmässiga vid 4 deltagare om man
räknar på 80 % vilket vi anser var för lågt antal.

Styrelsen föreslår att motionen till förändring i § 6 antas med följande modifiering:
Att antalet ledamöter i styrelsen skall utgöras av 7 st, ändras från idag stipulerade 9
ledamöter.
Att antalet för beslutsmässighet lämnas oförändrat som idag stipulerar 5 st. ledamöter.

Av styrelsen utsedd grupp genom
Nils-Göran Strömberg
19

Motion 2

Motion till Älgskadefondsf6reningens årsmöte 2020
Ärende: Löpande medlemsår
Idag följer vi kalenderår som referens till medlemsår. Nya medlemmar som erlägger
årsavgiften efter 31 oktober räknas som medlem även det följande året. Medlemmar som inte
erlagt årsavgiften senast den 1 februari aktuellt år anses ha utträtt ur föreningen.
Detta gör att medlemmarna betalar samma avgift för första året men f'ar olika antal månaders
medlemskap för summan vilket inte är rättvist. Det bör vara lika för alla.
Ett löpande medlemsår där förfallodagen både för nuvarande medlemmar som har kalenderår
och nya medlemmar bör gälla. Som medlems- och förfallodag bör av bank noterad
insättningsdag gälla.
Andra fördelar som följer med en förändring är vi f'ar en jämnare belastning på kansliet vilket
skapar förutsättning för samma höga servicenivå oavsett tid på året. En annan stor fördel är
värdet för att bli ny medlem, idag är det inte lika attraktivt att gå in i föreningen i en bit in på
året eftersom man då inte f'ar 12 månaders medlemskap.
Förslag till stadgeändring
§5 Nuvarande
Medlem som ej erlagt årsavgift senast den 1 februari aktuellt år, anses ha utträtt ur föreningen.
Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober, räknas som medlem även för det
följande året. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar
föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som styrelsen avser
utesluta skall inom en vecka efter förslag om uteslutning erhålla del av styrelsens
förslagsbeslut och beredas möjlighet att inom två veckor därefter skriftligen yttra sig över
beslutsförslaget, innan beslut fattas.
§5 Förslag på justering till årsstämman

Ny medlem som erlägger årsavgift räknas som medlem från den dag bank noterad
insättning och 12 månader framåt. Medlem som ej har erlagt årsavgift senast en månad
efter förfallodag anses har utträtt ur föreningen. Medlem som bryter mot föreningens

stadgar eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen. Medlem som styrelsen avser utesluta skall inom en vecka efter förslag om
uteslutning erhålla del av styrelsens förslagsbeslut och beredas möjlighet att inom två veckor
därefter skriftligen yttra sig över beslutsförslaget, innan beslut fattas.

Åseda 2020-01-10
··�···········�········
Älgskadefondsföreningens
styrelsen
genom Johanna Hjärtfors
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Motion 3

Motion till Älgskadefondsföreningens årsmöte 2020
Ärende: §11
Yrkesmässig trafik
Idag har vi inte undantag för yrkesmässig trafik vilket skapar en stor kostnad för föreningen
och en orättvis hantering av våra medlemmar. Grunden är att registrerat motorfordon ska vara
privatägt för att medlem ska kunna ta del av ersättning från föreningen. De som har
verksamhet i enskild firma kan fä ekonomisk hjälp av :föreningen medan alla andra företags
och ägarformer är undantagna. Föreningens kostnad blir ökad eftersom försäkringsbolagen
uppmärksammar den ökade risken för yrkestrafik och har speciella villkor med högre
självrisker vilket gör att föreningen över lag betalar ut max belopp i dessa ärenden. Dessutom
har medlem ofta flera fordon som är ute på vägarna samtidigt. Föreningen är skapad för
privatpersoner.
Trafikbrott och körförbud
Vi behöver göra ett tillägg som gör att ersättning aldrig betalas vid viltolyckor där föraren är
skyldig till ett trafikbrott eller fordonet är avställt och/eller belagt med körförbud.
Förslag till stadgeändring
§11 Nuvarande
Medlemskapet i roreningen är personligt. Ersättning vid kollision gäller medlem som förare
av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn ägd av fysisk person eller som
registrerad ägare/brukare enl. vägtrafikregistret, av skadat motorfordon och/eller tillkopplad
släpvagn.
§11 Förslag på justering till årsstämman
Medlemskapet i föreningen är personligt och gäller enbart fordon som brukas i icke
yrkesmässig trafik. Ersättning vid kollision gäller medlem som registrerad ägare enligt
vägtrafikregistret av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn eller som förare av
skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn ägd av fysisk person. Ersättning erhålls
inte I de fall föraren är straffbar enl. Trafikbrottslagen 1, 3-5 §§ §§ eller fordonet inte är
körklart enl. LVTR 17 § och/eller Fof 6 kap. 15- 16 §§,

Åseda 2020-01-10

�------------

Älgskadefondsföreningens styrelse
genom Nils-Göran Strömberg
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Polisrapporterade viltolyckor

Viltolyckor i Sverige 2017-2019
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Utter

Polisrapporterade viltolyckor

Viltolyckor i Sverige 2017-2019
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Dovhjort

Kronhjort

Vildsvin
2017

Älg
2018

2017
Dovhjort

Rådjur

Ren

2019

2018

2019

2 546

2 918

3 267

425

414

486

Rådjur

45 863

46 985

47 304

Vildsvin

6 082

6 938

7 696

Älg

5 941

5 951

5 602

Ren

2 237

1 705

1 785

61 282

63 750

64 931

Kronhjort

Totalt
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Styrelsen för
Älgskadefondsföreningen 2019

Morgan Palmquist
Karlstad
Ordförande

Nils-Göran Strömberg
Kalvsvik
Vice ordförande

Lennart Carlsson
Åseda
Ekonomiförvaltare

Albert Arvidsson
Mörkö
Ledamot

Mats Lindquist
Vänersborg
Ledamot

Johanna Hjärtfors
Åseda
Ledamot

Annsofie Anderzén
Forsheda
Ledamot

Joel Lundholm
Skellefteå
Ledamot

Annette Hagen
Trelleborg
Ledamot

