
Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 26.01.2014 kl18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande ca 40 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 Andreas Strömfors   

Till mötets vicesekreterare valdes Hans Söderback 

 

                                                §2 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                §3 

Till protokolljusterare valdes Krister Setälä och Dan Utgård. 

 

                                                §4 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2013. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

                                                §5 

Kassör André Hemming presenterade boklutet. 

Verksamhetsgranskare Kim Back läste upp granskarnas utlåtande och 

räkenskapsberättelsen. 

Bokslutet godkändes av årsmötet. 

 

                                                §6 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

           §7 

Till föreningens ordförande för 2014 valdes Thomas Ceken. 

 

 

          §8 

Styrelsen för 2014 

 

I tur att avgå är Robin Björklund och Johan Lindroos 

Förslag lades för återval av förra årets styrelse, förslaget vann understöd och styrelsen 

återvaldes in sin helhet. 

 

 

Styrelsen för 2014 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 verksamhetsgranskare valdes: 

Kim Back och Thomas West. 

Till verksamhetsgranskare, suppleanter valdes Christer Storfors och Tomas Bonn. 

 

 

§10 

 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen för år 2014. 

Verksamhetsplanen enligt bilaga: 

 

Verksamhetsplanen godkändes. 

 

 

§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 o årskort för perioden 1.8-2015 – 31.7-2016 

 

 Anslutningsavgift 50€. 

 Bestämmande av övriga avgifter behandlas på nästa årsmöte.  

 

 

 

 

§13 

Representant i nejdens styrelse 

 



Föreningens ordförande representerar föreningen i nejdens möten. 

Mauritz Ostberg ställer sig till förfogande som suppleant. 

 

§14 

 

Medlemsansökningar: 

 

 

1. Louise Smedback ansöker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Louise är 

född i Yttermalax.  Beviljas. 

2. Linnea Strömfors ansöker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Linnea är 

född i Yttermalax.  Beviljas. 

3. Jonathan Bonn, ansöker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Jonathan är 

född i Yttermalax.  Beviljas. 

4. Terese Söderman, ansöker medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. men på 

grund av att Terese är inflyttad så beviljas hon Årskort. 

5. Markus Seppi ansöker om medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. Markus 

flyttade till Yttermalax som 6 åring och anser att han borde få medlemskap. Efter 

diskussion beslöts att bestämmelsen om beviljande av årskort till inflyttade bör 

hållas för alla. Årskort beviljades för andra året. 

 

 

 

 

 

 

Årskortansökningar: 

 

 

1. Brigitte Schwarz ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 2014, 

Brigitte har tidigare innehaft årskort.        Beviljas 

2. Jan Häggblom ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. Jan bor i 

Åminne.  Beviljas. 

3. Klas-Erik West ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 2014, 

Klas-Erik har tidigare innehaft årskort. Beviljas 

4. Matias Henrik Högbacka ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. 

för 2014, Matias har tidigare innehaft årskort. Beviljas 

5. Åsa Enholm ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 2014, Åsa 

har tidigare innehaft årskort. Beviljas 

6. Dennis Nygård ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 2014, 

Dennis har tidigare innehaft årskort. Beviljas 

7. Rasmus Lindblom ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 

2014, Rasmus har tidigare innehaft årskort. Beviljas 

8. Robin Walderman ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 

2014, Robin har tidigare innehaft årskort. Beviljas 



9. Tobis Rönnback ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. han bor i 

Yttermalax. Beviljas 

10. Åsa Runonen ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. Åsa har haft 

årskort ett år tidigare. Beviljas 

 

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

avläggande av spårprov under jaktåret 2014.  

Anhållan beviljas 

Malaxnejdens stövarklubb anhåller om provmarker för år 2014- 2015 

Anhållan beviljas. 

 

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

provrutor för drevprov för tax under hösten 2014.  

Anhållan beviljas. 

 

Kvarken retriver r.f. ansöker om marker för viltspårs och apportering DM. Tävlingen 

kommer att hållas i september, även för spårprovträningar. 

Beviljas 

 

 

 

 

§15 

 

Framförda ärenden till styrelsen minst tre veckor innan årsmötet. 

 Beslöts att hundförare från annan förening kan komma på inbjudan från 

föreningsmedlem på räv och mårdhundsjakt utan att betala dagkort, ingen 

skottpeng betalas till hundföraren. Detta är i kraft för 2014. 

 

 

 

§16 

 

Motioner: 

  

Inga motioner lämnades in. 

 

§17 

 

 

Val av föreningens funktionärer 2014. 

 

 Val av jaktledare bordlades till höstmötet. Styrelsen bör tills det komma överens 

med kandidater till Jaktledare och Jaktchefer. 



 Val av vitsvanshjort och rådjurs jaktledare och samordnaren bordlades till 

höstmötet. Styrelsen bör tills det komma överens med kandidater till denna 

uppgift 

 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 Christer Malm och Mauritz Ostberg. Skyttet börjar 

tisdag 11 februari kl 18:00, tisdagar är skjutkvällar i år. Om ingen har infunnit sig 

20:00 så stängs banan. 

o Varje uppnått 200 poäng på minibanan och stora älgbanan berättigar till en 

lott, till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift. 

 Till ansvarig för viltvårdssektionen valdes Johan Lindroos. 

 Till 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 2014. 

o Mård, Räv och Mårdhund 9€ Mink 3.50€ 

o Kråka o Skata 1€, Gråtrut och Havstrut 3€ 

 Gemensam jakt med Övermalax, samling vid Y-Malax jaktstuga, 9 

februari kl 9:00. Övermalax tillhandahåller korv o dricka. 

 Den gångna höstens älgavskjutning, 

o Redogjordes i verksamhetsberättelsen. 

 Kommande hösts älgavskjutning. 

o Målet sätts i stort sett på samma nivå som 2013 

 Den gångna höstens vitsvanshjortsjakt och rådjursjakt. 

o Redogjordes i verksamhetsberättelsen. 

 Kommande hösts vitsvanshjorts och rådjursjakt. 

o Ansökes om 12-14 licenser, föreningens hela jaktområde tas med. 

o Rådjur, vid 6 fällda tas nya beslut beroende på stammen. 

 Utbytesjakt med Åland, välkomna utan deltagaravgift mot utbytesjakt, 

men de erhåller inget kött. 

 Fredningen av jakt längs med Malax å gäller mellan båda vägarna, för all 

jakt förutom för fälljakt. Detta bör uppdateras på medlemsfakturan till 

nästa period. 

 Bestämdes att 200 poäng på 2 olika datum bör avläggas på stora banan av 

varje skytt inför kommande älgjakt. 



 Vilttriangelns vinterinventering. Deltagare: Kent Ahlskog, Robin 

Björklund, Mikael Appel. Niklas Herrgård, Thomas West, Mårten Back, 

Dan Utgård, Andreas Strömfors, Thomas Cekan, och Krister Setälä. 

Frivilliga kan ännu anmäla sig. Triangeln bör gås under senas under mars 

månas. 

 Lodjursjakten, vid observation, ring Johan Stoor, han ringer till 

kontaktpersoner vilka i sin tur meddelar sin grupp. Thomas Ceken 

presenterade reglerna för jakten, utarbetad av aktiva jägare i föreningarna. 

o Reglerna godkändes av mötet. 

 Andreas Strömfors föreslog att protokollen från gemensamma möten sätts 

upp på nejdens hemsida. 

 Emilia Vikman föreslog att kött kan auktioneras ut bland jägarna. Till 

exempel om bytesdjuren är få och deltagarantalet högt. 

o Mauritz föreslog att beslutet tas på älgmötet. 

 Medlemmarna uppmanades att underteckna Lena Talvites 

medborgarinitiativ om skarven, adressen till initiativet sätts upp på 

hemsidan och sändes ut till medlemmar som anmält e-mail adress 

 

 

§19 

 

Stadgeändring av faktureringsperioden för medlems och årskortsavgifter, kommer att 

följa samma perioder som statens jaktkort, godkänndes av mötet. 

 

§20 

 

Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades kl 20:55. 

 

 

Ordförande:                Thomas Ceken                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

Protokolljusterare:     Krister Setälä                                    Dan Utgård 


