
Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f.
årsmöte 20.01.2013 kl18:00 i jaktstugan.

Närvarande ca 34 personer

                                                                 §1
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00
Till mötets ordförande valdes Thomas Ceken 
Till mötets sekreterare valdes Alf Grönkvist
Till mötets viceordförande valdes Mårten Back 
Till mötets vicesekreterare valdes Mats Back

                                              §2
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

                                              §3
Till protokolljusterare valdes Dennis Nygård och Nicklas Herrgård.

                                              §4
Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2012. 
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

                                              §5
Kassör André Hemming presenterade boklutet.
Revisorssuppleant Christer Storfors läste upp revisorernas utlåtande och 
räkenskapsberättelsen.
Bokslutet godkändes av årsmötet.

                                              §6
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

      §7
Till föreningens ordförande för 2013 valdes Thomas Ceken.

     §8
Styrelsen för 2013

I tur att avgå är Alf Grönkvist och Tomas Sjöstrand, Tomas avgick redan förra året på 
grund av tidsbrist.
Förslag lades för återval av förra årets styrelse, förslaget vann understöd och styrelsen 
återvaldes in sin helhet.

Styrelsen för 2013 består av:



Mauritz Ostberg, Johan Lindroos, Knut Storm, Robin Björklund, André Hemming och 
Alf Grönkvist. 
Suppleanter: 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 2013.
Verksamhetsplanen enligt bilaga:

Beslutades att medlemskapsansökanden bör närvara när ärendet behandlas. 
Vid behov ges ett temporärt årskort till närmast kommande höst eller årsmöte.

Verksamhetsplanen godkändes i övrigt.

§11

Arvoden för föreningens funktionärer.

• Ordförande, Sekreterare och Kassör          120€
• Styrelsemedlem                                            20€
• Gårdskarl                                                    100€
• Skyttekommitténs representant                  100€
• Talkosamordnare                                         20€
• Budgeten godkändes i övrigt

§12

Anslutnings och medlemsavgifter samt dag och årskort för 2013

• Anslutningsavgift 50€.
• Medlemsavgift 30€
• Årskort 50€
• Dagkort 10€



Styrelsens förslag på att ändra faktureringsperioden för medlemsavgiften så att den följer 
jaktåret godkändes av mötet. Detta beslut bordläggs t.o.m. höstmötet 2013 eftersom 
beslutet kräver en ändring i föreningens stadgar. 

§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:

1. Björn Ekman söker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Björn har 
innehaft årskort sen 2008. Beviljas.

2. Daniel Nyfors, född och uppväxt i Malax söker medlemskap i Yttermalax 
Jaktförening r.f. 

      Beviljas

Årskortansökningar:

1. Brigitte Schwarz ansöker om årskort för 2013, Brigitte har tidigare innehaft 
årskort. Beviljas

2. Klas-Erik West ansöker om årskort för 2013, Klas-Erik har tidigare innehaft 
årskort. Beviljas

3. Matias Henrik Högbacka ansöker om årskort för 2013, Matias har tidigare 
innehaft årskort. Beviljas

4. Åsa Enholm ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f.
Beviljas 

5. Dennis Nygård ansöker om årskort för 2013, Dennis har tidigare innehaft 
årskort. Beviljas

6. Rasmus Lindblom ansöker om årskort för 2013, Rasmus har tidigare innehaft 
årskort. Beviljas

7. Robin Walderman ansöker om årskort för 2013, Robin är bosatt i köpings i 
Yttermalax. Beviljas

§15



Malax Grythundklubb r.f. anhåller om användanden av markområden (provrutor) för 
avläggande av spårprov under jaktåret 2013. 
Anhållan beviljas
Malaxnejdens stövarklubb anhåller om provmarker för år 2013- 2014
Anhållan beviljas.

Österbottens Taxklubb – Pohjanmaan Mäyräkoirakerho. r.f. anhåller om användanden av 
provrutor för drevprov för tax under hösten 2013. 
Anhållan beviljas.

Kvarken retriver r.f. ansöker om marker för viltspårs DM. Tävlingen kommer att hållas 
i september, även för spårprovträningar.
Beviljas

§16

Motioner:
 
Inga motioner lämnades in.

§17

Val av föreningens funktionärer 2013.

• Christer Storfors valdes till jaktledare för älgjakten 2013 samt jaktchef för 
hanlaget. Val av vicejaktchef bordlades till höstmötet.

• Johan Lindroos valdes till jaktchef i tiklaget för älgjakten 2013.
o Till vicechefer valdes Jan-Ole Sandberg och Tony Rönnlund

• Hans-Erik Långback valdes till drevlagets jaktchef. Val av vicejaktchef bordlades 
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 Christer Malm.
• Till talkosamordnare valdes Andreas Strömfors.
• Till webbmaster Thomas West.
• Till minibane ansvariga valdes Dennis Nygård och Robin Björklund. Skyttet 

börjar torsdag 7 februari kl 18:00
o Varje uppnått 200 poäng på minibanan och stora älgbanan berättigar till en 

lott, till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift.
• Ansvarig för viltvårdssektionen valdes Johan Lindroos.



o Christer Storfors föreslog att utsädet för viltåkrarna köps in kollektivt för 
jaktföreningen, Johan Lindroos ombesörjer.

• Viltåkerkontrollant vid behov Jan-Erik Storfors
• Till ansvarig och kontaktman för uthyrning av jaktstugan valdes kassören, han in 

sin tur kontaktar Christer Malm.
• Stora rovdjursobservationer Mauritz Ostberg.

§18

Övriga ärenden:

• Skottpengar för 2013.
o Mård, Räv och Mårdhund 9€ Mink 3.50€
o Kråka o Skata 1€, Gråtrut och Havstrut 3€

• Gemensam jakt, samling vid Ö-Malax jaktstuga, 2 februari kl 8:00.
• Höstens älgavskjutning föreslås till 25 -30 älgar.
• Älglagsfördelningen, diskuterades. Ärendet bordlades till hösten. 
• Sista hjorthinden sparas, sista hjortkalven jagas till sista januari.
• Kommande vitsvanshjort och rådjursavskjutning.
• Ansökes om 8 licenser på vitsvanshjort.

o Pölneområdet tas med som nytt område. Södra markerna fredas, 
(jaktgränsen är vägen upp från kopparbyn, vidare längs med vägen 
mot avstjälpningsplan och ut till Petalax rån, enligt bifogad karta). 
Skärgården fredas förutom Ahlgrund, Sillgrund, Bergkobban och 
Malskäret.

• Vitsvanshjortjaktanmälan bör ske på älgmötet, annonseras på 
möteskallelsen.

• Rådjursjakten, bordlades till höstmötet.
• Jaktlicens på vikare ansöks för 2013 med förord från fiskargillet.
• Principbeslut angående transportavgifter, vart lag betalar separat sina egna 

kostnader för transporterna. Jaktcheferna är befriade från deltagaravgift 
övriga betalar. Slaktchefens avgift bestäms på hösten.

§19

Mötet avslutades kl 21:05.

Ordförande:                Thomas Ceken                         Sekreterare: Alf Grönkvist

Protokolljusterare:     Dennis Nygård                                    Nicklas Herrgård


