
                                                       

Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 20.01.2011 kl18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande ca 38 medlemmar 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:01 

Till mötets ordförande valdes Stefan Väglund  

Till mötets sekreterare valdes Alf Grönkvist 

 

                                                §2 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                §3 

Till protokolljusterare valdes Jan-Erik Storfors och Krister Setälä. 

 

                                                §4 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2010. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

                                                §5 

Kassör Kim Back läste upp revisorernas utlåtande och räkenskapsberättelsen, samt 

presenterade bokslutet. Bokslutet godkändes av årsmötet. 

 

                                                §6 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

           §7 

Till föreningens ordförande för 2011 valdes Thomas Ceken. 

 

 

          §8 

Till styrelsemedlemmar valdes: 

Mauritz Ostberg, Johan Lindroos, Kim Back, Robin Björklund, Tomas Sjöstrand och Alf 

Grönkvist.  

Till suppleanter valdes Dan Utgård, Andre´ Hemming och Knut Storm. 

  

                                                                §9. 

Till revisorer valdes: 

Kent Söderlund och Thomas West. 

Till revisorssuppleanter valdes Christer Storfors och Tomas Bonn. 

 

 

 



 

 

§10 

 

Val av föreningens funktionärer. 

 

Till älg jaktchefer hösten 2011 valdes:  

- Johan Lindroos för tiklaget, hundlagets chefsval bordlades till höstmötet. 

- Kim Back valdes till drevlagets jaktchef 

 

 

- Till rådjursjakt samordnare valdes Börje Herrgård 

- Till representant i skyttekommitten valdes Knut Storm 

- Till gårdskarl valdes Evert Strömfors. 

- Till talkosamordnare valdes Andreas Strömfors 

- Till minibane ansvariga valdes Evert Strömfors, Robin Björklund och Jim Utgård. 

- Varje uppnått 200 poäng på minibanan och tallmossen berättigar till en lott, till höstens 

älgjakt utlottas en fri deltagaravgift. 

 

 

§11 

 

Arvoden för föreningens funktionärer. 

 

        -   Ordförande, Sekreterare och Kassör          120€ 

        -   Styrelsemedlem                                            20€ 

        -   Gårdskarl                                                    100€ 

        -   Skyttekommittens representant                  100€ 

         -  Talkosamordnare                                        100€ 

 

 

 

§12 

 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen för år 2011, verksamhetsplanen godkändes. 

 

§13 

 

Anslutnings och medlemsavgifter samt dag och årskort för 2011: 

 

- Anslutningsavgift 50€. 

- Medlemsavgift 20€ 

- Årskort 40€ 

- Dagkort 10€ 

 

 



 

 

 

 

 

§14 

 

Medlemsansökningar: 

 

- Sem Timmerbacka ansöker om jakträtt i Yttermalax, Sem har köpt en villa på 

Skinnarslandet med tillhörande skogsmark 7,5 ha. Beviljas ej, motivering; 

området ligger på Övermalax skärgårdsdel.  

- Mathias Högbacka ansöker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Mathias 

har skrivit sig i Malax kommun och planerar att flytta in i nybyggt hus i Pixne 

under 2011. Bordlägges till första styrelsemötet efter inflytning. Årskort kan 

beviljas då. 

- Ola Sandqvist söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Ola har innehaft 

årskort sen 04.08.2008. Beviljas. 

- Kent Herrgård söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Kent har 

innehaft årskort sen 27.01.2008. Beviljas 

- Martin Smedback söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Martin har 

innehaft årskort sen 2003. Beviljas 

- Jan Söderback söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Jan har innehaft 

årskort sen 27.01.2008. Beviljas 

- Jouni Elonen söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Jouni har innehaft 

årskort sen 2006. Beviljas 

- Lars Lundegård  söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Lars har 

innehaft årskort sen 2003. Beviljas 

- Ann-Sofie Berg  söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Ann-Sofie har 

avlagt jägarexamen i år. Beviljas. 

- Patrik Wingren söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Patrik har 

innehaft årskort sen 04.08.2008. Beviljas 

- Mikael Appel söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Mikael har 

innehaft årskort sen 04.08.2008. Beviljas. 

- Jonas Östman söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Jonas har 

innehaft årskort sen 04.08.2008. Ansökan bordlades, möter ville ha 

kompletterande uppgifter. 

- Klas-Erik West söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Klas-Erik är 

inflyttad till Malax. Årskort beviljas. 

 

 

 

 

 

 

 



Årskortansökningar: 

 

 

- Mika Stormblad ansöker om årskort för 2011, Mika har tidigare haft årskort. 

Beviljas 
- Dennis Nygård ansöker om årskort för 2011, Dennis är bott i Malax sen 2006 

Ansökan beviljas. 
 

 

§15 

 

Motioner: 

  

Inga motioner lämnades in. 

§16 

 

 

Övriga ärenden: 

 

 

Höstens älgavskjutning: 

 

- Beslutades att 30 licenser sökes till kommande höst. 

 

 

Höstens vitsvanshjortavskjutning: 

  

- Beslutades att 4 licenser sökes till kommande höst. 

- Jakten begränsas till Majors och västra området. 

 

 

Höstens rådjursavskjutning: 

 

- 12,5 djur, jaktsätt och delning beslutes på höstmötet. 

- Ingen bockjakt på våren. 

 

Till kännedom: 

 

- Årsmötet godkänner att ett sälavtal uppgöres med grannföreningarna. 

- Rävavtal har upprättats med Solf 

- Markarrenden, för all jakt eller ingen, inga arrenden med undantag ingås mera, 

befintliga avtal fortgår som sådana. 

- Bäksmossen, Dammsten plus Västerhagen Harald. Herrgård o Clas Fant har 

kontaktats angående anläggning av viltåker totalt ca10 ha. Styrelsen ges i uppgift 

att vidareförhandla och genomföra projektet. 

- Taktalko till vårvintern, alla spikar bytes till skruvar 



- Nya styrelsen diskuterar skottpengar för skadedjur med Ö-Malax, en önskan att 

införa samma system för skottpengar i båda föreningana har framförts. 

- Styrelsen fick i uppgift att få texten i § 5 gemensamma mötet gällande 

rävjaktstarten ändrad till jakt med drivande hund. 

- Österbottens Taxklubb – Pohjanmaan Mäyräkoirakerho r.f. anhåller om 

användanden av provrutor för drevprov för tax under hösten 2011. Anhållan 

beviljas. 

- Malax Grythundklubb r.f. anhåller om användanden av markområden (provrutor) 

för avläggande av spårprov under jaktåret 2011. Anhållan beviljas. 

- Kvarken retrivers r.f. Viltspårkommitte´n ansöker om prov och träningsmarker för 

viltspårprov. Anhållan beviljas. 

 

 

 

 

 

§17 

 

Mötet avslutades kl 19:45. 

 

 

 

 

 

Ordförande:                Stefan Väglund                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

 

 

Protokolljusterare:     Jan-Erik Storfors                        Krister Setälä 


