
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

älgmötet  15.09.2013 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 52 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:30 
 
                                              §2 
Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 
 
         §3 
Till protokolljusterare valdes Christer Storfors och Dan Utgård 
 
         §4 
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
                                                            
                                                          §5 
 

Val: 
a. Drevgruppen bildas om till en transport o slaktgrupp. 

 Drevlagets skyttar bildar ett tredje hundlag under ledning av Hans-
Erik Långback. Hundar och hundförare kommer från Johan 
Lindroos lag. 

 Jakten inleds med 3 hundlag. 
b. Slaktchef Emilia Wikman, samt slaktare Yrjö Tervo och Alef Holmlund 

 Slaktchefen har gratis deltagande i jakten. 
c. Styckare, Alef Holmlund, Börje Herrgård, Bröderna Långback + övriga 

enligt behov. 
d. Ansvarig för avfallstransporten Christer Malm. 
e. Hudarna saltas och säljs. 
f. Val av vicejaktchefer: 

 Kent Ahlskog för Christer Storfors 

 J-O Sandberg och Tony Rönnlund för Johan Lindroos 

 Jarmo Paloluoma och Alf Grönkvist för Hans-Erik Långback 
g. Crister Storfors ansvarar för rapporteringen av observationerna. 

Observatörerna bör lämna sina obskort till Christer senast söndag kväll 
varje vecka. 

 
 
 

 



                                                           §6 
Älgjaktstarten: 
 

a. Info för skyttar 27.09 kl. 19.00 i jaktstugan (Jaktcheferna) 
b. Eventuella icke närvarande på fredag kväll undertecknar reglerna på 

lördag morgon. 
c. Samling för jakt lördagen 28.09 kl. 07.00 vid jaktstugan 
d. Avskjutningen (27 lic, fördelning 9+9+18). Till att börja med 6+7+16=21 lic. 
e. Fördelning mellan lagen som tidigare. 
f. Selektiv jakt på tjurar, 6 -12 taggar fredade, (6 o 12) är fredad, straffet: 

trofén prepareras och, förs till jaktstugan samt en dag uteslutning ur 
jakten. (en tagg på 25mm räknas) 

g. Selektiva jakten enligt Malaxnejdens förvaltningsplan.     
 

§7 
Transporterna under älgjakten:  

a. Onödig trafik bör undvikas och jägarna uppmanas att hålla 
hastighetsbegränsningarna. 

 
                                                         
                                                         §8 
Extra försäkring av köttet: 
 

a. Extra försäkring för köttet tecknas 
b. Gruppolycksfallsförsäkring för alla deltagare. 

 

 

    §9 
Jaktgäster: 
 

a. 6 ungrare kommer veckoslut 2. 
b. 2 jägare och 1 observatör veckoslut 2 från sydtyskland. 

 

  §10 
Övriga ärenden: 

 
a. Hundträning på måndagar, möjlighet att skjuta 1 kalv för hundförare. 
b. Älgsoppa för markägarna enligt kockens tillgänglighet. Emilia Wikman 

skaffar kocken.  
c. Fångstlistor ombesörjes av jaktcheferna. 
d. Observatörer, Mauritz Ostberg, Mats Back och Elmedin Sipic 
e. Börje Herrgård informerar om säkerheten i hjortjakten 
f. Fri deltagaravgift lottas på infokvällen. 
g. Frivillig jakt fredag andra veckosluter på skären.  
h. Middag för gästerna andra söndagen. 



- Vägvisare för provrutor till älghundprov söndagen 22.09.2013. provrutan 
blir på radarstationsområdet. 

- Hjortjakten startar måndagen den 30.09. 
 

 

§11 

 

Mötet avslutandes 19:55 
 
 

Ordförande:            Thomas Ceken                        Sekreterare: Alf Grönkvist 
 

 

Protokolljusterare:    Christer Storfors                                            Dan Utgård 


