
                                                       

Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 19.01.2012 kl18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande ca 38 medlemmar 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00 

Till mötets ordförande valdes Thomas Ceken  

Till mötets sekreterare valdes Alf Grönkvist 

 

                                                §2 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                §3 

Till protokolljusterare valdes Hans Söderback och Kent Herrgård. 

 

                                                §4 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2011. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

                                                §5 

Kassör Kim Back läste upp revisorernas utlåtande och räkenskapsberättelsen, samt 

presenterade bokslutet. 

Stefan Väglund valdes till ordförande för paragraf 4 till 6 

Bokslutet godkändes av årsmötet. 

 

                                                §6 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

           §7 

Till föreningens ordförande för 2012 valdes Thomas Ceken. 

 

 

          §8 

Styrelsen för 2012 

 

I tur att avgå är Kim Back, Tomas Sjöstrand har avsagt sig sin plats på grund av tidsbrist. 

Styrelsen för 2012 består av: 

Mauritz Ostberg, Johan Lindroos, Knut Storm, Robin Björklund, Andre´ Hemming och 

Alf Grönkvist.  

Till suppleanter valdes Dan Utgård, Hans-Erik Långback och Tony Rönnlund. 

  

 

 



                                                                §9. 

Till revisorer valdes: 

Kim Back och Thomas West. 

Till revisorssuppleanter valdes Christer Storfors och Tomas Bonn. 

 

 

§10 

 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen för år 2012. 

Tillägg till verksamhetsplanen: 

 

 Ett tak på 500€ för stöd av viltåkrar sattes, anslaget delas mellan odlarna 

enligt areal, ansökningar lämnas in till styrelsen senast 31.07.2012. 

Verksamhetsplanen godkändes i övrigt. 

 

 

 

 

§11 

 

Arvoden för föreningens funktionärer. 

 

 Ordförande, Sekreterare och Kassör          120€ 

 Styrelsemedlem                                            20€ 

 Gårdskarl                                                    100€ 

 Skyttekommitténs representant                  100€ 

 Talkosamordnare                                        100€ 

 Budgeten godkändes i övrigt 

 

 

 

§12 

 

Anslutnings och medlemsavgifter samt dag och årskort för 2013 

 

 Anslutningsavgift 50€. 

 Medlemsavgift 20€ 

 Årskort 40€ 

 Dagkort 10€ 

 

§13 

Representant i nejdens styrelse 

 

Föreningens ordförande ställer upp i valet till ny representant i nejdens styrelse. 

Mauritz Ostberg ställer sig till förfogande som suppleant. 

 



§14 

 

Medlemsansökningar: 

 

Kravet på att sökanden personligen infinner sig på mötet diskuterade, årsmötet kunde in  

enas om att ställa detta som ett villkorslöst krav.  Ansökningarna behandlades. 

Beviljades eller Avslogs enligt nedan. 

 

1. Jarl Nyman söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Jarl har innehaft 

årskort sen 2008. Beviljas. 

2. Emilia Vikman söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f.  

      Beviljas 
3. Kristoffer Bjurs söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Kristoffer är 

född och bosatt i Yttermalax. 

Beviljas 

4. Kenny Herrgård söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Kenny har 

innehaft årskort sen 2007 

Beviljas 

5. Jonas Östman ansöker om medlemskap i Yttermalax jakförening r.f. Jonas har 

innehaft årskort sen 2008.  

Beviljas 

 

 

 

 

 

Årskortansökningar: 

 

 

1. Brigitte Schwarz ansöker om årskort för 2012, Brigitte har tidigare innehaft 

årskort. Beviljas 

2. Klas-Erik West ansöker om årskort för 2012, Klas-Erik har tidigare innehaft 

årskort. Beviljas 

3. Matias Henrik Högbacka ansöker om årskort för 2012, Matias har tidigare 

innehaft årskort. Beviljas 

4. Kennet Svahn ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. 

Avslås  

5. Dennis Nygård ansöker om årskort för 2012, Dennis har tidigare innehaft 

årskort. Beviljas 

6. Rasmus Lindblom ansöker om årskort för 2012, Rasmus har tidigare innehaft 

årskort. Beviljas 

7. Alf Kennet Dahlgren ansöker om årskort för 2012, Kennet har tidigare 

innehaft årskort. Beviljas 

8. Åsa Enholm ansöker om årskort för 2012, Åsa har tidigare innehaft årskort. 

Beviljas. 
 



 

 

 

 

§15 

 

 

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

avläggande av spårprov under jaktåret 2012.  

Anhållan beviljas. 

 

Malaxnejdens stövarklubb anhåller om provmarker för år 2012- 2013 

Anhållan beviljas. 

 

Österbottens Taxklubb – Pohjanmaan Mäyräkoirakerho. r.f. anhåller om användanden av 

provrutor för drevprov för tax under hösten 2012.  

Anhållan beviljas. 

 

 

§16 

 

 

Motioner: 

  

Inga motioner lämnades in. 

 

 

§17 

 

 

Val av föreningens funktionärer 2012. 

 

 Christer Storfors valdes till jaktledare för älgjakten 2012 samt jaktchef för 

hanlaget. 

o Till Christers vicechef valdes Andre’ Hemming 

 Johan Lindroos valdes till jaktchef i tiklaget för älgjakten 2012. 

o Till vicechefer valdes Jan-Ole Sandberg och Tony Rönnlund 

 Kim Back föreslogs till drevlagets jaktchef, Kim begärde tanketid till hösten. 

o Kims vice är även öppen till höstmötet. 

 Till vitsvanshjort jaktledare och samordnaren av rådjursjakten valdes Börje 

Herrgård, ledaren får gratis deltagaravgift, samma princip som älgjaktcheferna. 

 Till representant i skyttekommittén valdes Knut Storm. 

 Till gårdskarl valdes Evert Strömfors. 

 Till talkosamordnare valdes Andreas Strömfors. 

 Till webbmaster Thomas West. 



 Till minibane ansvariga valdes Nicklas Herrgård, Robin Björklund och Jim 

Utgård. Skyttet börjar torsdag 2 februari kl 18:00 

o Varje uppnått 200 poäng på minibanan och tallmossen berättigar till en 

lott, till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift. 

 Ansvarig för viltvårdssektion Johan Lindroos. 

 Viltåkerkontrollant vid behov Jan-Erik Storfors 

 Till ansvarig och kontaktman för uthyrning av jaktstugan valdes kassören, han in 

sin tur kontaktar Evert Strömfors. Hyran hålls vid samma 20€ för medlem och 

50€ för ickemedlem. 

 Stora rovdjurs observationer Mauritz Ostberg. 

 

 

 

§18 

 

 

Övriga ärenden: 

 

 Skottpengar för 2012. 

o Inga ändringar 

 Alla gästjägare löser dagkort, värden är ansvarig för att kortet är i ordning. 

 Gemensam jakt, samling vid Ö-Malax, 4 februari kl 8:00. 

 Höstens älgavskjutning föreslås till 40- 45 licenser. 

 Sista hjortkalven sparas, jakten avslutad. 

 Kommande vitsvans och rådjursavskjutning. 

o Skärgården och nordvästra landområdet tas med i kommande hösts 

vitsvanshjortjakt. 

o Förslag på licensantal för vitsvans 8-9. 

 Lodjurjakten, tilläggslicenser har sökts, möjligheten är stor att 

Malaxnejden beviljas. 

 Fånglistorna lämnas in till 2 januari som tidigare. 

 Ändringar av stadgarna. 

o Första meningen i stadgarnas femte paragraf  kommer att lyda: 

 Medlem som bryter mot jaktlagstiftningen, eller på något 

sätt motverkar föreningens verksamhet, dessa stadgar, av 

föreningens möte………. 

 Johan Strömfors redogjorde för internetanslutningen i jaktstugan, inga 

anmärkningar framfördes. 

 Mauritz Ostberg presenterade skärgårdens intresseförening. 

o Jaktföreningen deltar och Mauritz Ostberg utses till representant. 

 Utmärkelser. 

o Evert Strömfors premierades med föreningens bordsstandar för 

lång och trogen tjänst vid skötseln av jaktstugan.   

 

 



 

 

 

 

§19 

 

Mötet avslutades kl 20:40. 

 

 

 

 

 

Ordförande:                Thomas Ceken                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

 

 

Protokolljusterare:     Hans Söderback                        Kent Herrgård 

 

 

 

 

 

 

 


