
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

älgmötet  14.09.2014 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 50 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:32 
 
                                              §2 
Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 
 
         §3 
Till protokolljusterare valdes Jarmo Paloluoma och Kim Back 
 
         §4 
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
                                                            
                                                          §5 
 

Val: 
a. Jaktledare, jaktchefer och drevchefer är valda. J-O Sandberg ersätter Toni 

Rönnlund eftersom som han har förhinder. 
b. Slaktchef Emilia Wikman, samt slaktare Tage Berg, Christer Stoor och 

Kristoffer Bjurs 

 Slaktchefen har gratis deltagande i jakten. 
c. Styckare, Börje Herrgård, Bröderna Långback + övriga enligt behov. 
d. Ansvarig för avfallstransporten Christer Malm. 
e. Hudarna saltas och säljs. 
f. Ralf Runonen ansvarar för rapporteringen av observationerna. 

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

g. E-post adress öppnas i BOB, Alf sköter om det. 
 
 
 

 

                                                           §6 
Älgjaktstarten: 
 

a. Info för skyttar 03.10 kl. 19.00 i jaktstugan (Jaktcheferna) 
b. Eventuella icke närvarande på fredag kväll undertecknar reglerna på 

lördag morgon. 



c. Samling för jakt lördagen 04.10 kl. 07.00 vid jaktstugan 
d. Avskjutningen (27 lic, fördelning 13+14). Fördelning mellan lagen 2+2+4 
e. 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) 

f. 25% sätts på hyllan. 
g. Selektiva jakten enligt Malaxnejdens förvaltningsplan. 
h. Ny områdeslottning mellan lagen bör göras,  

 Lag Ralf startar på Västra 

 Lag Johan startar på Norra 

 Lag Kim startar på Södra  
 

§7 
Transporterna under älgjakten:  
 

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

b. Jaktledarna ordnar transporter. 
 
                                                         
                                                         §8 
Extra försäkring av köttet: 
 

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

 

 

    §9 
Jaktgäster: 
 
Inga jaktgäster anmälda tills dags datum, ifall någon kommer bör de anmälas 
snarast möjligt till jaktledaren. 
 

  §10 
Övriga ärenden: 

 
a. Hundträning på måndagar, möjlighet att skjuta 1 kalv för hundförare. 
b. Älgsoppa för markägarna enligt kockens tillgänglighet. Peter Broo är 

ansvarig för att fixa ingredienser, Emilia fixar kockteam. 
c. Fångstlistor och obslistor ombesörjs av jaktcheferna. Förs till jaktstugan på 

söndag kväll, fällningsplatser bör vara enligt grader minuter o sekunder 
enligt koordinatssystem ETRS-TM35FIN. Kan ställas in på karplatsens 
sidor eller konverteras i GPS, vanligen används WGS84 i handenheten. 

d. Observatörer, Mauritz Ostberg, Mats Back och Elmedin Sipic 
e. Fri deltagaravgift lottas på infokvällen. Alla som vill ha mera än en lott 

lämnar korten till Knut Storm efter mötet. 



f. Passutbytet med Ö-Malax presenterades av Thomas. Ett kontrakt skrivs av 
Thomas för presentation till Ö-Malaxjaktklubbs älgmöte. 

g. Åldergränsen för ny deltagare i älgjakten diskuterades, ska den kvarstå vid 
15år eller sänkas till 13 enligt Kim Backs förslag. Omröstning gjordes, 20 
röster för 15 år 9 röster för 13 år. Nytt förslag gavs för 14år, viket fick 2 
röster. 

h. Hundträning görs på marker där man jagar nästa veckoslut. 
i. Frivillig jakt fredag andra veckoslutet på skären, anmälning görs på söndag 

första veckoslutet. 
j. Ett tak över grillplatsen görs vid grillhuset vid jaktstugan, Andreas 

Strömfors ordnar med material och talkokrafter. 
 

 

§11 

 

Mötet avslutandes 20:10 
 
 

Ordförande:            Thomas Ceken                        Sekreterare: Alf Grönkvist 
 

 

Protokolljusterare:    Jarmo Paloluoma                                           Kim Back 


