
                                                                    
Protokoll fört vid 
Yttermalax jaktförening r.f 
höstmöte 08.08.2010 i 
jaktstugan. 
 
Närvarande: 34 medlemmar. 
 

 
                                                                 §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00 
                                              §2 
Till ordförande valdes Stefan Väglund och sekreterare Alf Grönkvist 
         §3 
Till protokoll justerare valdes Mats Back och Christer Hägen 
         §4 
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
 
                                                                 §5 
Gemensamma mötet med Övermalax jaktklubb  och Yttermalax jaktförening:  
Överenskommelser med Övermalax är oförändrade. 
En del förändringar har tillkommit i skärgården, se protokollet från gemensamma mötet, 
protokollet finns på text TV och föreningens hemsida.                                                               
                                        
                                                                 §6 
Småviltsjakten: 
Räv, hare, änder och andra sjöfåglar jagas enligt staten bestämmelser. Inga begränsningar 
Skogsfåglar: 
Orre, 2 per dag och jägare 
Tjäder, 2 per jägare och säsong. 
Fasantupp 2 per jägare och säsong 
Rapphöns, och övrigt småvilt enligt statens bestämmelser. 

 
§7 

Rådjursjakten: 
10-12 djur fälles 6 på passjakt och 6 med drev. 
Endast ett djur per medlem på passjakt. 
Kid och bockar rekommenderas. 
Pass jakten börjar 18.09. Hundjakten sista lördagen i september. 
Rådjurssamordnare Börje Herrgård. 

 
§8 

Vitsvanshjortjakten: 
Malaxnejden har beviljats 2 licenser på samsök, men licensernas reserveras för eventuella 
felskjutningar på rådjursjakten. 
Ingen jakt på vitsvanshjort. 



                                                             §9 
Upplåtande av marker för jaktprov: 
Föreningen upplåter sina marker för jaktprov. 
 
                                                            §10 
Utfordring av rådjur: 
Intresserade samlas vid jaktstugan 16.08. kl 18:00 för tillverkning av foderautomater och 
uppdelning av ansvarsområden för utfordringen. 
 

 
§11 

Övriga ärenden 
Älgjaktstarten:  1.10 i skärgården, frivillig jakt. Jakten startar på fastlandet 2.10 
Föreningen har tilldelats 51 licenser, men enligt årsmötets beslut sätts 30 som mål. 
Deltagaravgiften 100€ godkändes av mötet. 
Älgmöte 12. 09 kl 18:00. 
 
Gäster: 
Hittills har 3 sydtyskar och 1 ålänning anmälda intresse. 
Föreningens mål är att ha alla gäster på samma veckoslut om det passar för dem. 
  
Hundträningen på måndagar.            Träningen gäller alla älghundar. Endast kalv får 

fällas, en per hundförare. Kalven ska vara slaktad 
och upphängd i slakthuset på måndag kväll. 

 
Höbalar, 800st finns i föreningen ägo. Medlemmar kan gratis hämta för viltutfodring. 
Balarna kan även säljas till utomstående för priset 1€/st bal som bal. 
 
Gratis galler till fällor kan hämtas från Nordmyrs farm, dagtid när han är närvarande. 
 
Medlemsansökningar:  
Tobias Rönnback ansöker om årskort, beviljas. 
Terje Brevik ansöker om medlemskap, Terje är bosatt i Yttermalax och har innehaft 
årskort tidigare, beviljas. 
Åsa Enholm ansöker om årskort. Åsa är bosatt i Solf, men bygger hus med Hans-Erik i 
Åminne och kommer att flytta dit under 2011, beviljas. 

 
§12 

 
Mötet avlutades 18:45                                                    
 
 
Ordförande: Stefan Väglund                                                       Sekreterare: Alf Grönkvist 
 
Protokolljusterare:  
Mats Back.                                                                                  Christer Hägen. 


