
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

Extra hjortmöte  

28.09.2015 kl 19:00 i 

jaktstugan. 

 

Närvarande: 29 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 19:00 
 
                                              §2 
Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 
 
         §3 
Till protokolljusterare valdes Börje Herrgård och Hans-Erik Långback 
 
         §4 
Orsak till extra ordinarie hjortmöte: 
Hjortjaktens genomförande angående säkerhetsaspekterna har ansetts 
otillräckliga. På grund av detta har Jaktchefen på Finlands Viltcentral kontaktats 
för att få stöd för ändringar av beslutet i det tidigare hjortjaktmötet. 
Föreningens hjortjaktchef öppnade med att be mötesdeltagana om ursäkt för att 
han på grund av dessa brister ansett sig tvungen att stoppa jakten under de 3 
första dagarna, han har också efter detta kontaktat Viltscentralens jaktchef för att 
få uppgifterna angående säkerhetsarangemangen och jaktens genomförande 
bekräftade.  
Efter diskussion har det bekräftats att varje deltagare i jakten skriftligen bör 
anmäla sitt deltagande för dagen samt passtället var jakten bedrivs. 
Ett sms till föreningens hjortjaktchef kan även betraktas som en skriftlig anmälan.  
 
                                                            
                                                          §5 
 

Diskussion: 
Varje deltagare i mötet fick tillfälle att framföra sin åsikt och föreslå 
genomförande av anmälningsförfarandet. Exempel på förslag: 

1. Markerna delas upp i 3 områden med egna ansvarspersoner för jakten. 
2. Sms sänds till jaktchefen med jägarens namn och passtället, om hinder 

eller fara föreligger beds den sändande kontakta eventuell passgranne 
och klargöra alla nödvändiga säkerhetsdetaljer. Inget svar betyder att 
förfrågat pasställe är ok att använda för dagen. 



3. Lista med alla pasställen i klubbstugan dit var och en far för att anteckna 
pasställe för dagen. Efter diskussion förkastades detta på grund av att alla 
inte har möjlighet att besöka klubbstugan enligt behov. 

4. Det har även getts förlag på att senarelägga hjortjakten till 15.10.2015 på 
grund av oklarheter i säkerhetsarrangemangen från förra mötet. Förlaget 
fick 1 understöd. 

 
Under den fortsatta diskussionen fick förlag 2 de flesta understöden, med 
utvidgande av att en karta med föreningens marker förses med ett kryss för vart 
och ett pasställe, stället fick därtill ett namn som lätt kan härledas till lokala 
platser och namn på kartan. Ställena märktes ut av var jägare, egna ställen som 
de underhåller och kan tänkas jaga på. Ställena antecknades också på 
deltagarlistan, personligen med ställets namn. Vidare föreslogs att var och en 
jägare lämnar ett märke vid vägen när han beger sig till sitt pasställe. 
Det påpekades även att jägare bör förse sig med lampa för att använda under 
förflyttning i mörker, med detta undviks misstag från jaktkamraten. 
 
Beslut: 
Varje jägare anmäler sitt pasställe och eget namn till hjortjaktchefen enligt förlag 
2. Anmälan gäller för datumet när sms sänts, jaktchefen tar emot anmälningar 
mellan 06:15 och 00:15. Jägaren bör vara utrustad med lagenliga orangeröd 
jacka eller väst, samt mössa i samma färg, helt enligt normala stadgan för 
hjortdjursjakt. Samt lampa för egen säkerhet och flagga för att anmäla närvaro på 
passtället. När djur fällts sänder skytten utan fördröjning anmälan via sms till 
hjortjaktchefen viken i sin tur sänder infon till alla deltagare antecknade på listan.  
 
                                                          §6 
 
Övrigt: 

- Jakten startar 29.09.2015. 
o Ingen omröstning för senareläggande genomfördes på grund av att 

alla oklarheter ansågs vara utredda och jakten kan genomföras på 
ett säkert sätt. 

- Förlag framlades på att föreningens första trofé bock horn, vilken 
förväntas falla denna höst doneras till klubbstugan. 

o Beslutades att skytten får själv avgöra detta. 
- Trofé´ bocken bör vara med tagg antalet 8 eller mera. 

 
 

§7 

 

Mötet avslutandes 20:40 
 

Ordförande:            Thomas Ceken                        Sekreterare: Alf Grönkvist 
 

Protokolljusterare:    Börje Herrgård                                 Hans-Erik Långback 


