
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f 

höstmöte 04.08.2013 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: 28 medlemmar. 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00 

                                              §2 

Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 

         §3 

Till protokolljusterare valdes Börje Hyde’n och Alef Holmlund 

         §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 

 Se bifogat förslag från 05.07.2013. 

 Mötet godkänner förvaltningsplanen. 

 Christer Storfors väljs till fullmaktperson för Yttermalax del. 

                                        

                                                                 §6 

Upplåtande av marker för jaktprov: 

 

 Föreningen upplåter sina marker för jaktprov. 

 

 

                                                            §7 

 

 Räv, hare, (harjakten i skärgården börjar från 1.12 på småholmar). 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  jägare och säsong kön valbart. 

 Fasantupp 1 per jägare och säsong 



 Rapphöns, och övrigt småvilt enligt statens bestämmelser.                

 

 

§8 

Rådjursjakten: 

 

1. Redogörelse för rådjursjakten 2012, 4 djur skjutna. 

2. 1 djur/medlem tills 6st är fällda sedan håller styrelsen och 

rådjursjaktsamordnaren ett möte om eventuell fortsättning. 

3. Bockar och kid rekommenderas. 

4. Start 1.9.2013 

 

 

§9 

 

Vitsvanshjortjakten: 

 

 

1. Redogörelse för vitsvanshjortsjakten 2012. 

2. Tilldelningen blev 8st licenser fördelas på 3+1+8. 

3. Hinden fredas till sista djuret. 

4. Jaktområdet är förstorat och gäller nu fjolårets område, även norra sidan 

om ån, samt skärgården, Ahlgrund, Bergkobban, Sillgrund, och 

Malskäret. 

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. Bör införas i älgmötesannonsen. 

7. Jakten bedrivs 28.9.2013 - 31.1.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            §10 

Älgjakten: 

 

       

1. Nejdens tilldelning 160 licenser. Yttermalax 27 licenser.  

2. Älgjaktstarten lördag 28.9.2013, sista jaktdagen söndag 

15.12.2013, skärgården jagas fredagen den 4 oktober.  

3. Älgmötet hålls, förslag söndag den 15.9.2012 kl 18.00 i 

jaktstugan 

4. Deltagaravgift i älgjakten 2013, 100€. 



5. Jaktgäster behandlas under älgjaktmötet. 

 

6. Ingen försäljning av älg från föreningens sida. 

 

 

§11 

Övriga ärenden: 

 

 

1. Byggandet av ett grilltak vid jaktstugan. 

a. Johan Strömfors redogjorde för byggnadsplanerna, och 

finansiering. Möjlighet finns att få delfinansiering från 

Sparbanksfonden. 

b. Johan utses till arbetsgruppens ordföranden och tar in 

kostnadsförlag. 

2. Mötet i Övermalax med deltagare från Pohjanmaa har getts av 

Thomas. 

3. Redogörelse för vilttriangeln. 

a. 15 observationer, orrar och järpar i huvudsak.  

4. Ansökningar. 

a. Markus Seppi, söker medlemskap i föreningen, han har bott 

12 år i Yttermalax. Årskort beviljas. 

5. Alf Grönkvist får i uppgift att anskaffa en monitor till jaktstugan. 

 

 

 

 

§12 

 

Mötet avlutades 19:45                                                    

 

 

Ordförande: Thomas Ceken                                                      Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

Protokolljusterare:  

 

Börje Hyde’n                                                                              Alef Holmlund 


