Tillägg till tidigare nomineringar
till styrelsen 2020 för Svenska Rovdjursföreningen

Eftersom Johan Linder och Emma Lind ha dragit tillbaka sina nomineringar till kommande styrelse
nominerar valberedningen istället Ylva Brundin och Magnus Orrebrand som ledamöter i
Rovdjursföreningens styrelse för 2020.
Båda föreslås för en period på 1 år.
De presenterar sig själva här nedan

Ylva Brundin

Ylva heter jag (fornnordisk betydelse: varg) och brinner för djur och natur.
Jag har två barn och två barnbarn och är gift med min tonårskärlek Magnus. Till familjen hör även
Manfred, 6 år gammal Shetland Sheepdog (modell XL)
Till vardags arbetar jag på SEB med aktier där mitt jobb är att sammanföra noterade bolag med
institutionella investerare på aktiemarknaden (aktiefonder, pensionsfonder och hedgefonder) på
en global marknad. Har nu arbetat med detta i 20 år och älskar verkligen mitt jobb och jag vet
aldrig hur en arbetsdag skall bli när jag går in på det stora handlargolvet på Kungsträdgården varje
dag.
Min uppgift är att ansvara för stora och komplicerade upplägg och samtidigt hantera det dagliga,
mindre glamorösa flödet av bolag och investerare som passerar mig och samtidigt att se alla, få alla
att känna sig bekväma och trygga, och att skapa en kul, inspirerande och givande arbetsmiljö för
mina medarbetare och att koppla samman rätt personer.
Till RF tror jag att jag kan tillföra en del av detta. Jag vill gärna vara en del av att skapa
förutsättningar för oss att växa och bli en röst som myndigheter, regioner och organisationer kan
ta på allvar och som kan väga tyngre i vågskålen när man diskuterar förutsättningarna för att låta
rovdjuren både få vara ifred och bli fler.
Jag är 59 år och bor i Stockholm.

Magnus Orrebrant

Via modersmjölken har jag fått mitt intresse för djur och natur. Var i unga år medlem i
Fältbiologerna och skådade fåglar. Valde Naturvetenskaplig linje på gymnasiet för att jag drömde
om att bli nästa Jan Lindblad men det blev Chalmers tekniska högskola i stället.
Efter Chalmers har jag gjort en karriär inom näringslivet med Vd positioner och styrelseuppdrag.
Jag har hela tiden behållit ett brinnande intresse för djur och natur med omfattande naturresor i

Sverige och andra länder, nu senast en rundvandring i Rumänien med deras främsta björnexpert.
Intresset har också lett till intressanta debatter på olika styrelsemöten med överrepresentation av
jägare.
För 6 månader sedan valde jag att kliva av näringslivet för att bla kunna fokusera på djur och
naturfrågor. Sedan dess har jag deltagit i debatten och hjälpt till i olika sammanhang, hjälper bla
Rebecka Le Moine med att arrangera ett Vargseminarium i riksdagen 2021 som svar på Magnus
Oscarsson’s (Kd) seminarium tidigare i år. Ett seminarium som fick alldeles för stort jägarfokus. Har
även hjälpt en naturförening att upprätta en verksamhetsplan och ny hemsida.
Som person är jag drivande och målfokuserad och tycker att det saknas en förening i Sverige som
aktivt och strukturerat driver de vilda djurens rätt där en extra insats behövs för våra rovdjur.
Rovdjursföreningen bör upprätta en tydlig verksamhetsplan med långa och korta mål där man kan
visa att man gör skillnad. Gör man skillnad och påverkar så får man mer medlemmar och kan
påverka med än mer tyngd mot det starka jägarintresset.
Områden som föreningen borde titta på är bla
-

Viltvårdsfondens medel bör omfördelas så större belopp går till Djurvärnarorganisationer.
Idag endast ett försumbart belopp till Naturskyddsföreningen och inget till Svenska
Rovdjursföreningen som de tidigare fick

-

Få till ett förbud för tävlingar som Rovdjurskampanjen

-

Få till förbud mot ren nöjesjakt av djur. Tex skulle det räcka med skyddsjakt på grävling,
ingen allmän jakt. Att jaga dessa djur bara för nöjes skull tillhör inte ett civiliserat samhälle

-

Förändra hela rovdjurspolitiken där tex Jägardominerade länsstyrelser får alldeles för stort
inflytande. Bla har EU domstolen i juni 2020 beslutat att skyddsjakt endast får beslutas av
en nationell instans vilket Länsstyrelsen inte är. Ändå fortsätter skyddsjakt på varg initierad
av Länsstyrelsen i Jönköping

-

Öka förståelsen och acceptansen för rovdjurens betydelse i naturen

-

Bemöta det uppdaterade förslaget på Jakttidsremissen som fortfarande i stort svarar upp
mot jägarintressen och inte att värna om biologisk mångfald

-

Förbättra den digitala kommunikationen via Facebook, Instagram mm

-

Jobba aktivare med insamlingar, debattartiklar och medlemsrekrytering

Jag är 61 år och bor i Lindome utanför Göteborg.

