
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f 

höstmöte 09.08.2015 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 55 medlemmar. 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:10 

                                              §2 

Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 

         §3 

Till protokolljusterare valdes Patrik Högfors  och  Krister Setälä 

         §4 

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                                 §5 

Redogörelse för det gemensamma mötet med Övermalax jaktklubb: 

1. Lojaktsöverenskommelse angående föreningsgränserna fortfarande i kraft. 

2. Gemensam policy angående medlemskap och arrendeavtal. 

 Föreningarna bör sträva efter att tillämpa gemensam policy för årsmedlemmar 

och arrendeavtal. 

3. Förvaltningsplan för älgstammen, 2013-2016 

4. Duvjaktens startdatum, förlaget till 20.08.2015 

5. Justerande av pass gränser under älgjakten. 

1. Ö-Malax förslag att justera gränsen till storsjövägen även för detta år. 

2. Mötet diskuterade saken och beslöts att Ceken diskuterar med Övermalax 

ordförande. En karta bör uppgöras och överenskommelsen gäller för 

älgjakten 2015. 

3. Skjutsimulatorns användning, föreslogs att den hålls i Yttermalax 

klubbhus. Övriga klubbar i nejden kan hyra in sig för en årlig avgift ifall 

de ej vill satsa på anskaffning av behövlig vitskärm. Styrelsen kommer 

överens om en lämplig hyra på årsbasis. 

                                        

                                                                 §6 

Upplåtande av marker för jaktprov: 

 

 Föreningen upplåter sina marker för jaktprov. 

o Västkustens räddningshundar r.f har sökt marker för spårprov. Beviljas 

 

 

 

 

 



                                                            §7 

 

 Räv, hare, (harjakten i skärgården börjar från 1.12 på småholmar), änder och 

andra sjöfåglar jagas enligt statens bestämmelser. Inga begränsningar 

 

 

Skogsfåglar: 

 Orre, 2 per dag och jägare. Max 10 per år. Storskärsområdet är fredat för 

orrjakt. 

 Tjäder, 1 per jägare och säsong kön valbart. 

 Fasantupp 1 per jägare och säsong 

 Rapphöns, och övrigt småvilt enligt statens bestämmelser. 

 Mötet beslöt att senarelägga duvjaktens startdatum till 20.08. Direkt från 

morgonen. 

 

 

§8 

Rådjursjakten: 

 

1. Redogörelse för rådjursjakten 2014, 9 djur skjutna. 

2. För 2015 ges 1 djur/medlem tills 15st är fällda sedan håller 

styrelsen och rådjursjaktsamordnaren ett möte om eventuell 

fortsättning. 

3. Bockar och kid rekommenderas. 

4. Start 1.9.2015 med passjakt. Hundjakten startar 26.09 

5. Fällavgift, 10€ per rådjur införs.  

 

 

§9 

 

Vitsvanshjortjakten: 

 

 

1. Redogörelse för vitsvanshjortsjakten 2014. Föreningen hade 12 licenser, 

några lämnade. 

2. Till vitsvanshjort och rådjursjaktledare 2015 valdes Kent Ahlskog. 

3. Tilldelningen 2015 blev 14st licenser fördelas på 6+3+10. 

4. Jaktområdet är förstorat och gäller nu hela Yttermalax jaktområde 

11514 ha. 

5. Priserna 100€ för ett stort djur, 50€ för en kalv debiteras av skytten. En 

deltagaravgift på 20€ debiteras av alla anmälda till hjortjakten, 

deltagaravgiften räknas till godo vid fällning av djur. 

6. Deltagare ska anmäla sig till samordnaren. 

7. Jakten bedrivs 26.9.2015 - 31.1.2016. 

 

 



                                                            §10 

Älgjakten: 

 

       

 Nejdens tilldelning 160 licenser. Yttermalax 27 licenser.  

 Till älgjaktledare valdes Ralf Runonen.  

 Till vice ledare valdes Kent Ahlskog och Christer Storfors. 

 Övriga jaktledare Johan Lindroos vice, Hans-Erik Långback och 

Knut Storm 

 Till jaktledare i drevlaget valdes Börje Herrgård, vice Carl-Fredrik 

Långback + en till utses senas på älgmötet. 

 Älgjaktstarten lördag 02.10.2015 i skärgården, sista jaktdagen 

söndag 13.12.2015.  

 Älgmötet hålls söndag den 20.9.2015 kl 18.00 i jaktstugan 

 Deltagaravgiften i älgjakten 2015 bordläggs till älgmötet, 

jaktcheferna och styrelsen besluter och annonserar till mötet. 

 Jaktgäster, anmäls till jaktledarna snarast. 

 

 

 

§11 

Övriga ärenden: 

 

1. Redogörelse för vilttriangeln. 

a. Gås 16.08, till det behövs 9 frivilliga, Thomas Ceken 

organiserar.  

2. Årskortsansökningar. 

a. Stig-Erik Brokvist söker årskort, har flyttat till Yttermalax 

2014. Beviljas 

b. Avdic Edin söker om årskort för andra året. Beviljas 

c. Lonic Hamid  söker årskort, har flyttat till Malax 2015 

Beviljas. 

d. Bosnjakovic Mihret söker årskort, har flyttat till Malax 

2015. Beviljas 

e. Bosnjakovic Samed söker årskort, har flyttat till Malax 

2015. Beviljas 

f. Terese Söderman söker årskort för jaktåret 2015 – 2016. 

Beviljas 

g. Tobias Rönnback söker årskort. Beviljas 

h. Markus Seppi söker årskort.  Beviljas 

i. Jan Häggblom söker årskort. Beviljas 

j. Petra Envik söker årskort. Beviljas 

k. Fanny Lönnvik söker årskort. Beviljas 

l. Robin Valderman söker årskort. Beviljas 

m. Dennis Nygård söker årskort. Beviljas 

n. Sebastian Westersund söker årskort. Beviljas 



o. Camilla Nyman söker årskort. Beviljas  

p. Nina Utgård söker årskort. Beviljas 

q. Magnus Törnqvist söker årskort. Beviljas 

r. Klas-Erik West söker årskort. Beviljas 

 

Medlemsansökningar. 

Åsa Enholm söker medlemskap. Beviljas 

Ira Råholm söker medlemskap.  Beviljas 

 

3. Mobergs och Pölne skogsbilvägar röjs denna höst. Kim ordnar. 

 

 

 

 

 

§12 

 

Mötet avlutades 19:30                                                    

 

 

Ordförande: Thomas Ceken                                                      Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

Protokolljusterare:  

 

Patrik Högfors                                                                           Krister Setälä 


