
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f 

höstmöte 05.08.2012 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: 31 medlemmar. 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00 

                                              §2 

Till ordförande valdes Mauritz Ostberg och sekreterare Alf Grönkvist 

         §3 

Till protokolljusterare valdes Lars Roos  och Kaj Påfs 

         §4 

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                                 §5 

Redogörelse för det gemensamma mötet med Övermalax jaktklubb: 

1. Skyllt med uppmaning om hundens kopplande sätts upp vid svartöhålsbron. 

2. Lojaktsöverenskommelse angående föreningsgränserna 

 Se paragraf 20 från gemensamma mötet med Övermalax 

3. Gemensam policy angående medlemskap och arrendeavtal. 

 Föreningarna bör sträva efter att tillämpa gemensam policy för årsmedlemmar 

och arrendeavtal. 

4. Älgens skötselplan. 

 Se paragraf 21 från gemensamma mötet med Övermalax. 

                                        

                                                                 §6 

Upplåtande av marker för jaktprov: 

 

 Föreningen upplåter sina marker för jaktprov 

 

 

                                                            §7 

 

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

begränsningar 

 

 

Skogsfåglar: 

 Orre, 2 per dag och jägare. Max 10 per år. 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                    

 

 

§8 

Rådjursjakten: 

1. Samordnaren redogjorde för rådjursjaktresultatet 2011 

2. Årets jakt, när och hur 

3. Totalt planeras att fällas 16 djur 

 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. 4 djur på dravjakt 

 Inga dagkort eller utbytesjakt för rådjursjakten. 

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

fällda sedan håller styrelsen och rådjursjaktsamordnaren ett möte om 

eventuell fortsättning. 

 Bockar och kid rekommenderas 

 Säkerheten bör beivras under jakten, ta alltid kontakt med 

jaktkamraten. 

 

 

§9 

 

Vitsvanshjortjakten: 

 

1. Ordförande redogjorde för rådjursjaktresultatet 2012 

2. Yttermalax har beviljats 6 licenser, fördelning 3+1+4 

3. Hinden sparas till sista djuret, bestämmelser angående 

selektiv jakt för bockar bestäms på älgmötet. 

4. Licenserna är beviljade för Västra området, samt norra, 

väster om strandvägen (Mobergsområdet), samt skärgården.  

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

skytten. 

6. Deltagare ska anmäla sig till samordnaren (Börje Herrgård). 

på älgmötet.  

7. Max ett djur per medlem. 

8. Jakten bedrivs 29.9.2012-31.1.2013. 

 

Ersättare för Börge. 

 Mårten Back, Johan Lindroos och Andreas Strömfors 

                                                              

 

 

 

 



                                                            §10 

Älgjakten: 

 

Nejdens tilldelning 204 licenser. Yttermalax 34 licenser. 

 - Enligt årets bestämmelser sätts 25% av våran tilldelning på en egen hylla. Första  

delavskjutningen på 25 licenser bör avklaras enligt rekommendationerna 

innan hyllicenserna används.  

- Älgjaktstarten lördag 29.9.2012, sista jaktdagen söndag 16.12.2012.   

- Älgmötet söndag den 16.9.2012 kl 18.00 i jaktstugan 

      - Deltagaravgift i älgjakten 100€. 

      - Jaktgäster under älgjakten, bör anmälas i god tid. 

 - Ingen försäljning av älg från föreningens sida. 

 

 

§11 

Övriga ärenden: 

 

 

Anhållan om årskort, Tommy Svevar. Godkänns. 

      - Gratis älgdeltagaravgift för skyttekomitténs ansvarige (Knut Storm). 

 - Respektera andras egendom och avstånd till hus och villor under jakten. 

- Mötet beslutade att vedtransporten till grillkåtan upphör för tillfället. 

- Yttermalax jaktförening r.f. har anslutits till intresseföreningen för levande 

skärgård fr.o.m. 25.6.2012. 

- Deltagare i jaktstigar får ammunition från föreningen. 

- Thomas Ceken utreder genast foderleveranser för kommande vinter. 

- Befintliga hölager skänkes till minkströ. 

 

 

§12 

 

Mötet avlutades 19:37                                                    

 

 

Ordförande: Mauritz Ostberg                                                      Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

Protokolljusterare:  

 

Lars Roos                                                                             Kaj Påfs 


