Villkor för belöningen för tips om tjuvjägare
Belöningen på 100 000 kr ges till den som lämnar information som på ett avgörande sätt
bidrar till att någon eller några personer, som i Sverige begått grovt jaktbrott mot något eller
några av de stora rovdjuren (björn, varg, järv och lo), blir avslöjad(-e) och dömd(-a) för
brottet. Pengarna utbetalas till den som gjort sig förtjänt av belöningen när en sådan dom
fallit och vunnit laga kraft.
Om flera personer lämnat information som kan motivera att belöningen utbetalas, beslutar
föreningens styrelse om hur belöningen fördelas mellan de olika uppgiftslämnarna.
Den som vill göra anspråk på belöningen ska kunna styrka att det är han/hon som bidragit
med avgörande information som lett till en fällande dom. Det bevisas lämpligen genom att
personen lämnar informationen till den kontaktperson som föreningen utser. Det går också
bra att kontakta föreningens kontaktperson om man vill resonera om saken innan man
bestämmer sig för att lämna informationen till polis/åklagare. Föreningen garanterar
källskydd till alla som hör av sig i detta ärende.
För att skydda uppgiftslämnares anonymitet gäller att
•

styrelsen utser inom sig en kontaktperson som behåller all information om
uppgiftslämnare för sig själv ända tills det är aktuellt att dela ut belöningen,

•

när någon gör anspråk på belöningen så får föreningens styrelse ta del av vem det är
och hur hen bidragit till att någon fällts för jaktbrott,

•

om styrelsen beslutar att betala ut belöningen, eller en del av den, så får även
föreningens revisorer och den personal som hanterar ekonomin ta del av samma
information som styrelsen fått,

•

ingen utöver dem som vid den tidpunkten är styrelse, revisorer resp personal som
hanterar ekonomin får del av den informationen.
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