
Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 25.01.2015 kl18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande ca 30 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 Hans Söderback   

Till mötets vicesekreterare valdes Mathias Högbacka 

 

                                                §2 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                §3 

Till protokolljusterare valdes Krister Setälä och Mats Back 

Rösträknare samma 

 

                                                §4 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2014. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

                                                §5 

Kassör André Hemming presenterade boklutet. 

Kassör André Hemming läste upp granskarnas utlåtande och räkenskapsberättelsen. 

Bokslutet godkändes av årsmötet. 

 

                                                §6 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

           §7 

Till föreningens ordförande för 2015 valdes Thomas Ceken. 

 

 

          §8 

Styrelsen för 2015 

 

I tur att avgå är Andre´ Hemming och Mauritz Ostberg 

Förslag lades för Isac Hemming, samt återval av Mauritz Ostberg 

 

 

Styrelsen för 2015 består av: 

Mauritz Ostberg, Johan Lindroos, Knut Storm, Robin Björklund, Isac Hemming och Alf 

Grönkvist.  



Suppleanter: Dan Utgård, Hans-Erik Långback och Toni Rönnlund. 

  

 

 

                                                                §9. 

Till verksamhetsgranskare valdes: 

Andre´ Hemming och Thomas West. 

Till verksamhetsgranskare, suppleanter valdes Christer Storfors och Tomas Bonn. 

 

 

§10 

 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen för år 2015. 

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€. 

 Medlemsavgift 30€, dagkortsavgift 10€, Årskort 50€ 

 Inbjuden gäst med smårovdjurshund kan delta gratis, men ingen fällavgift 

betalas. Dagkort enligt normal sed bör skrivas ut av styrelsemedlem. 

o Gäller hundförare med smårovdjurshund. (räv, mårdhund och mink). 

 Hundförare med giltigt tillstånd från annan förening kan delta i ordnad jakt 

med vapen, på inbjudan av hjortjaktledaren. Styrelsen utreder hur förfarandet 

sköts i praktiken till höstmötet 2015. 

 

 

 



§13 

Representant i nejdens styrelse 

 

Föreningens ordförande representerar föreningen i nejdens möten. 

Mauritz Ostberg har anmält att han ställer sig till förfogande som suppleant. 

 

§14 

 

Medlemsansökningar: 

 

 

1. Matias Henrik Högbacka ansöker om medlemskap i Yttermalax Jaktförening r.f. 

Matias har tidigare innehaft årskort 2011 till 2014, eftersom minimitiden för 

årskort ändrades 2008 beviljas Årskort ännu för 2015. 

2. Zacharias Lundegård ansöker om medlemskap, han är född i Y-Malax ansökan 

tas upp igen på höstmötet, kommer med all säkerhet att beviljas. 

 

 

 

 

 

 

Årskortansökningar: 

 

 

1. Brigitte Schwarz ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 2015, 

Brigitte har tidigare innehaft årskort. Beviljas 

2. Niclas Ingves ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f.  för 2015 

Niclas har bott i Malax sen 2011. Beviljas 

3. Conny Storfors ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 2015, 

Conny bor i Yttermalax Britasvägen 2c2. Beviljas 

4. Tommy Åberg ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 2015, 

Tommy kommer att flytta till Yttermalax fr. o. m. 1.2 2015. Beviljas 

5. Jennifer Dahlgren ansöker om årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. för 

2015, Jennifer kommer att flytta till Yttermalax 1.2 2015. Beviljas 

6. Anton Back ansöker om medlemskap/årskort i Yttermalax Jaktförening r.f. 

för 2015, Anton flyttade till Malax som 3 åring och enligt stadgan kan han 

inte beviljas medlemskap direkt årskort. Beviljas 

 

 

 

 

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

avläggande av spårprov under jaktåret 2015.  

Anhållan beviljas 



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

provrutor för drevprov för tax under hösten 2015.  

Anhållan beviljas. 

 

Malaxnejdens stövarklubb anhåller om provmarker för år 2015- 2016 

Anhållan beviljas. 

 

§15 

 

Inga ärenden till styrelsen har framförts under utsatt tid. 

 

§16 

 

Motioner: 

  

Inga motioner lämnades in. 

§17 

 

 

Val av föreningens funktionärer 2015. 

 

 Till jaktledare för älgjakten valdes Ralf Runonen. 

 Till jaktchefer valdes Ralf Runonen och Johan Lindroos för hundlagen, de utser 

själva behövligt antal vicechefer, för drevlaget bordlades valet till höstmötet.  

 Anmälan till hjortdjursjakten görs på höstmötet. 

 Val av vitsvanshjort och rådjurs jaktledare och samordnaren bordlades till 

höstmötet.  

 Till representant i skyttekommittén valdes Knut Storm. 

 Till gårdskarl valdes Christer Malm. 

 Till talkosamordnare valdes Andreas Strömfors. 

 Till webbmaster Thomas West, Johan och Andreas Strömfors utreder om 

uppgiften kan delas för att säkerställa kontinuitet i uppdateringen.  

 Till minibane ansvariga valdes Christer Malm och Mauritz Ostberg. Skyttet börjar 

tisdag 10 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. 

o 100 poäng bör avklaras på stora banan (tallmossen), gäller både älgjägare 

och hjortjägare. (poäng skjuts med 4 stående och 6 löpande skottserier) 

 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 2015, bevis bör visas vid förfrågan. 

o Mård, Räv och Mårdhund 9€ Mink 3.50€ 

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

o Var och en som önskar få ut sina skottpengar bör om detta anmäla 

samt ge sitt kontonummer t.ex. på nätet eller på returnerade 

fånglistan till styrelsen. 

 Gemensam jakt med Övermalax, samling vid Ö-Malax jaktstuga, datum 

meddelas senare. 

 Den gångna höstens älgavskjutning, 

o Redogjordes i verksamhetsberättelsen. 

 Kommande hösts älgavskjutning. 

o Målet sätts i stort sett på samma nivå som 2014 

 Den gångna höstens vitsvanshjortsjakt och rådjursjakt. 

o Redogjordes i verksamhetsberättelsen. 

 Kommande hösts vitsvanshjorts och rådjursjakt. 

o Ansökes om 12-14 licenser för vitsvans, föreningens hela 

jaktområde tas med. 

o Rådjur, fritt till ett djur per medlem, tak på 15 djur totalt. Styrelsen 

bör ha en plan för avskjutningen till höstmötet. 

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

jakt förutom smårovdjurfälljakt. Detta bör uppdateras på medlemsfakturan 

till kommande period. 

 Vilttriangelns vinterinventering. Deltagare anmäler sig till Thomas  

 Lodjursjakten, var och en som har intresse anmäler till Thomas Ceken, en 

sms kedja uppgörs för att sammankalla lagen.  

 Skjutträningssimulator kommer att behövas senast till 2016. Simulatorn 

kommer att cirkulera mellan klubbarna i Malaxnejden. 2 € per medlem 

kan inkasseras i samband med medlemsavgiften när anskaffningen är 

bestämd. 

 Besticken bör kompletteras till köket i klubbhuset. 

 

§19 

 

Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades kl 21:17. 

 

 

Ordförande:                Thomas Ceken                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

Protokolljusterare:     Krister Setälä                                   Mats Back 


