
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

älgmöte 20.09.2015 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 60 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:25 
 
                                              §2 
Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 
 
         §3 
Till protokolljusterare valdes Börje Herrgård  och Andreas Strömfors 
 
         §4 
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
                                                            
                                                          §5 
 

Val: 
a. Till drevchef valdes Christer Hägen och Kenneth Roos 
b. Slaktchef Emilia Wikman, samt slaktare Tage Berg, och Kristoffer Bjurs 
c. Styckare, Börje Herrgård, Bröderna Långback + övriga enligt behov. 
d. Ansvarig för avfallstransporten Christer Malm. 
e. Hudarna saltas och säljs, slaktgänget ansvarar för saltning. 

 
 
 

 

                                                           §6 
Älgjaktstarten: 
 

a. Info för skyttar 01.10 kl. 19.00 i jaktstugan (Jaktcheferna) 
b. Fredag 2.10 skärgårdjakt, frivillig. Lördag allmän jakt samling 07:00 vid 

jaktstugan för båda tillfällena. 
c. Föreningen har 27 licenser, fördelas t.ex.13 stora +12 kalvar. 
d. Fördelning mellan lagen t.ex. 2+2+4 
e. 25% sätts på hyllan. 
f. Selektiv jakt på tjurar, 6 -12 taggar fredade i hela nejden. 
g. Jaktledare Ralf Runonen, Börje Herrgård och Johan Lindroos. 

 Lag Ralf startar på norra 

 Lag Johan startar på södra 



 Lag Börje startar på västra  
 

§7 
Transporterna under älgjakten:  
 
 

a. Jaktledarna ordnar transporter. 
b. Onödig trafik bör undvikas 

 
                                                         
                                                         §8 
Extra försäkring av köttet: 
 

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

 

 

    §9 
Jaktgäster: 
 
Tre tyska jaktgäster deltar, Paul Schmieg, Patrick Rechtenbacher och Axel Lutz. 
Johan Lindroos ansvarar för jaktkort och behövliga papper till gästerna. 
 

  §10 
Övriga ärenden: 

 
a. Hundträning på måndagar, möjlighet att skjuta 1 kalv för hundförare. 
b. Älgsoppa för markägarna enligt kockens tillgänglighet. Förslag 1.11.2015 
c. Fångstlistor och obskort ombesörjs av jaktcheferna, (bör vara dagsvisa) 

och meddelas till Ralf varje söndag kväll, fällplats och all behövlig data bör 
ingå. 

d. Passutbytet med Ö-Malax nytt förslag, Yttermalax ges rätt att passa på 
storsjövägen mot gårdarna. Ett kontrakt skrivs av Thomas för presentation 
till Ö-Malax jaktklubbs älgmöte. 

e. Hundträning görs på marker där man jagar nästa veckoslut. 
f. 3 veckoslut jagas, sen ett ledigt, jaktens fortsättning bestäms efter det 

tredje. 
g. Ca 40 kg älgkött tas ur för att lottas ut vid älgsoppdagen. 
h. Lottningen av fria deltagaravgiften lottas på infokvällen. 
i. Inköpsförslag av ny skärbräden gavs av Emilia, styrelsen avgör. 
j. Middag ordnas för jaktgästerna på Åminne camping, pris per person ca 15€ 

 

§11 

 

Mötet avslutandes 18:45 
 



 

Ordförande:            Thomas Ceken                        Sekreterare: Alf Grönkvist 
 

 

Protokolljusterare:    Börje Herrgård                                           Andreas Strömfors 


