
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

älgmöte 23.09.2018 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 55 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:48 
 
                                              §2 
Mötet fortsatte direkt efter hjortmötet, som ordförande fortsätter Johan Lindroos 
och sekreterare Alf Grönkvist, protokolljusterare Börje Herrgård och Christer 
Storfors. 
 
                                                             
                                                          §3 
 

Val: 
a. Styckare, Börje Herrgård, Hans-Erik Långback, Kenneth Roos, Hans 

Söderback, Knut Storm och Mikael Fant. 
b. Hudarna saltas och säljs, slaktgänget ansvarar för saltning Hasse sköter 

försäljningen. 
c. Isac Hemming ansvarig för soppkoket till soppdagen. 

 
 
 

 

                                                           §4 
Älgjaktstarten: 
 

a. Info för skyttar 12.10 kl. 19.00 i jaktstugan (Jaktcheferna) 
b. Jakten inleds 13.10, samling vid jaktstugan 7:00, sista jaktdagen 

31.12.2018. Skärgårdsjakt frivillig jakt, måndagen 16.10. Samlingsplats 
meddelas på infon för skyttar. 

c. Föreningen har 27 licenser. Preliminär fördelning 14vuxan+26kalvar 
d. Selektiv jakt på tjurar, 6 - 8 taggar fredade i hela nejden. 
e. Jaktledare Ralf Runonen. 

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

• Lagledare Johan startar på södra med sitt lag, 17 skyttar. 

• Lagledare Carl-Fredrik startar på västra 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 Kalashar och 
smalmossvägen vid Ungjärv i utbyte mot storsjövägen, området mellan rån 
o vägen. 

d. Lottningen av fria deltagaravgiften dras på infokvällen. 
e. I fall av endast 1 kalv att dela, delas den mellan 10 första på listan, nästa 

gång ifall beslut tas att inte dela mellan alla deltagare för helgen fortsätts 
från nummer 11, o.s.v.  

f. Slaktning skötes av skytten plus medhjälpare. Skyttens namn sätts på 
kroppen, jaktchefen kollar om kroppen är rengjord och noggrant slaktad. 

g. Hund och vargproblem diskuterades, frågan bordlades till infotillfället för 
skyttarna. 

 

§6 

 

Mötet avslutandes 19:35 
 
 

Ordförande:            Johan Lindroos                        Sekreterare: Alf Grönkvist 
 

 

Protokolljusterare:    Börje Herrgård                             Christer Storfors. 


