
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

älgmöte 24.09.2017 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 62 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:48 
 
                                              §2 
Mötet fortsatte direkt efter hjortmötet, som ordförande fortsätter Hans Söderback 
och sekreterare Alf Grönkvist, protokolljusterare Björn Ekman och Hans-Erik 
Långback. 
 
                                                             
                                                          §3 
 

Val: 
a. Slaktchef Emilia Wikman, skytt plus assistent far med tillsammans med 

älgen till slakthuset och deltar i slakten av sitt byte, Emilia putsar 
skottskadan, men ifall skottet sitter i bakdelen deltar skytten. Ena av 
deltagarna bör ha lite erfarenhet från tidigare av slakt. 

b. Styckare, Börje Herrgård, Hans-Erik Långback, Kenneth Roos, Hans 
Söderback och Mikael Fant. 

c. Hudarna saltas och säljs, slaktgänget ansvarar för saltning. 
 
 
 

 

                                                           §4 
Älgjaktstarten: 
 

a. Info för skyttar 13.10 kl. 18.00 i jaktstugan (Jaktcheferna) 
b. Skärgårdsjakt frivillig jakt, måndagen 16.10 jagas kalvar o tomma kor, 

+1tjur, samlingsplats meddelas på infon 29.09. Första helgen och tills 
vidare fälles endast ena kalven av dubbel, singel kalv är fredad. Ifall bytet 
från skäret är endast 2 djur tas soppköttet till soppdan, övrigt kött går till 
försäljning, Börje prissätter bitarna.   

c. Allmän jakt på land startar lördagen 14.10 och söndagen 15.10. samling 
vid jaktstugan 07:00. För sparande av produktiva kor fälles endast ena 
kalven av dubbel, singel kalv är fredad, detta gäller tills vidare. På 
infokvällen meddelas avskjutningsplanen mera detaljerat. 

d. Sista jaktdagen söndagen 31.12.2017. 



e. Föreningen har 30 licenser, fördelas 10+10+20 
f. Selektiv jakt på tjurar, 6 - 8 taggar fredade i hela nejden. 
g. Jaktledare Ralf Runonen. 

• Lagledare Kent startar på västra med sitt lag, 28 skyttar. 

• Lagledare Johan startar på norra med sitt lag, 14 skyttar. 

• Lagledare Carl-Fredrik startar på södra med sitt lag, 15 skyttar.  
 
 

  §5 
Övriga ärenden: 

 
a. Hundträning på måndagar och tisdagar, 1 hund per ägare, möjlighet att 

skjuta 1 kalv för hundförare, jakten bör bedrivas på området där respektive 
lag jagar nästa veckoslut. 

b. Älgsoppa för markägarna enligt kockens tillgänglighet. 
c. Passutbytet med Ö-Malax, Yttermalax ges rätt att passa på Högskäret o 

Långgrund + Galtargrund o vägen över Klockariskäret. i utbyte mot 
storsjövägen, området mellan rån o vägen. 

d. Lottningen av fria deltagaravgiften dras på infokvällen. 
e. 1-2 älgar säljes. 

 

§6 

 

Mötet avslutandes 19:05 
 
 

Ordförande:            Hans Söderback                        Sekreterare: Alf Grönkvist 
 

 

Protokolljusterare:    Björn Ekman                             Hans-Erik Långback 


