
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f 

höstmöte 07.08.2011 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: 33 medlemmar. 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00 

                                              §2 

Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 

         §3 

Till protokolljusterare valdes Börge Herrgård och Stefan Väglund 

         §4 

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                                 §5 

Redogörelse för det gemensamma mötet med Övermalax jaktklubb: 

1. Formuleringsändring angående rävjakten 

 Har ändrats till att lyda ’Rävjakten med drivande hund inleds 1.9.2011’ 

2. Lojaktsöverenskommelse angående föreningsgränserna 

 Överenskommet mellan Ö-Malax och Y-Malax att överskidande av jaktrån är 

tillåten under lojakt. 

3. Gemensam policy angående medlemskap och arrendeavtal. 

 Förslaget uppgjort av nejdens styrelse antogs enhälligt av höstmötet, förlaget 

överräcktes till ordföranden för vidare behandling. 

4. Samma skottpeng i båda föreningarna. 

 Thomas Cekan och Johan Stoor gör upp en lista som följs av båda 

föreningarna, mötets åsikt är att rävens skottpeng kvarstår som tidigare i 

Yttermalax. 

                                        

                                                                 §6 

Småviltsjakten: 

 Räv, hare, änder och andra sjöfåglar jagas enligt staten bestämmelser. Inga 

begränsningar 

 

Skogsfåglar: 

 Orre, 2 per dag och jägare. Storskärsområdet är fredat för orrjakt 

 Tjäder, 1 tupp per jägare och säsong. 

 Fasantupp 1 per jägare och säsong 

 Rapphöns, och övrigt småvilt enligt statens bestämmelser. 

 

                                                                

 



                                                            §7 

Upplåtande av marker för jaktprov: 

 Föreningen upplåter sina marker för jaktprov. 

 

 

§8 

Rådjursjakten: 

1. Ordförande redogjorde för rådjursjaktresultatet 2010 

2. Årets jakt, när och hur? 

 Inleds 1 september, med drivande hund sista helgen i september. 

 Hundägare har rätt att nedlägga 1 rådjur under drev under 

säsongen. 

 Samling för rådjursjakt med drivande hund, under veckoslut då 

älgjakt inte bedrivs, sker vid jaktstugan. 

3. Styrelsens förslag, fri jakt på passjakt, max 1 djur/medlem tills 12st är 

fällda sedan håller styrelsen och rådjursjaktsamordnaren ett möte om 

eventuell fortsättning. 6st djur på jakt med drivande hund, även där ett 

möte om eventuell fortsättning. 

 Bockar och kid rekommenderas 

 Säkerheten bör beivras under jakten, ta alltid kontakt med 

jaktkamraten. 

 

 

§9 

 

Vitsvanshjortjakten: 

4. Yttermalax har beviljats 4 licenser, licenserna är beviljade för Västra 

området. En karta finns och kommer att delas ut till deltagare i 

hjortjakten. Endast 2 bockar får fällas. Resterande används för kalvjakt. 

Hinden är fredad 

 Till Jaktledare för hjortjakten valdes Börge Herrgård. 

Ersättare för Börge. 

 Mårten Back, Johan Lindroos och Andreas Strömfors 

o Jakten inleds 24.09 

o Max ett djur per medlem på passjakt. 

o Bockar över 6 taggar är fredade. 

o En lista på intresserade av hjortjakten uppgörs på älgjaktmötet.  

o Fällda djur anmäls till Börge, en kalv sparas för eventuella misstag. 

o Licensavgiften betalas av skytten, 20€ för stor och 10€ för kalv. 

                                                              

 

                                                            §10 

Utfordring av rådjur och hjortar: 

 Samma ställen som föregående år. 

 

 



§11 

Övriga ärenden: 

5. Val av jaktchef. Och jaktledare  för hanlaget. 

 Christer Storfors valdes till jaktchef för Hanlaget, och till 

jaktledare för älgjakten 2011 

 Vice Andre’ Hemming 

 

 Tiklagets vicejaktledare  J-O Sandberg och Tony Rönnlund 

 

 Älgjaktstarten 24-25 september. Frivillig skärgårdsjakt 30 

september 

 Beslutades att jakten inleds med 30 licenser, sedan tas beslutet 

om eventuell fortsättning på ett möte. 

6. Älgmötet sö 04.09 kl 18.00  

7. Info för jaktchefer vid Korsholms skolor hålls 23.08  

8. Deltagaravgift i älgjakten 2011. 100€ 

9. Jaktgäster under älgjakten. 

 Hittills inge kontakter tagna. Kontaktpersonerna underrättar till 

älgmötet.  

1. Selektiva jakten bör beivras under höstens älgjakt. 

2. Ordförande redogjorde för läget med nya viltcentralen och eventuellt byte av 

jaktchef 

        

 Stefan Väglund premierades med föreningens bordsstandar för lång och trogen tjänst i 

föreningen. 

Samavtal på säl är under förslag mellan föreningarna i Malax nejden. Avtalets syfte är att 

eliminera jaktgränsernas betydelse under säljakten.  

 

       

 

Medlemsansökningar:  

Mathias Högback ansöker om medlemskap / årskort. Årskort beviljas. 

Birgitte Schwartz ansöker om årskort. Beviljas. 

 

 

§12 

 

Mötet avlutades 19:30                                                    

 

 

Ordförande: Thomas Ceken                                                       Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

Protokolljusterare:  

 

Börge Herrgård                                                                           Stefan Väglund 


