
Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 24.01.2016 kl18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande ca 65 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 Mats Back   

Till mötets vicesekreterare valdes Emilia Wikman 

 

                                                §2 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                §3 

Till protokolljusterare valdes Ralf Runonen och Börje Herrgård 

Rösträknare samma 

 

                                                §4 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2015. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

                                                §5 

Kassör Isac Hemming presenterade bokslutet. 

Kassör Isac Hemming läste upp varsamhetsgranskarnas utlåtande och 

räkenskapsberättelsen. 

Bokslutet godkändes av årsmötet. 

 

                                                §6 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

           §7 

Ordförandeval för 2016 

 

Till föreningens ordförande för 2016 gavs 2 förslag, Hans Söderback och  Thomas 

Ceken, både förslagen fick understöd. På begäran anordnades sluten omröstning, 55 

röster lades varav 1 blank, 23 för Thomas Ceken och 31 för Hans Söderback. 

Hans Söderback valdes därmed till föreningens ordförande för 2016. 

 

 

          §8 

Styrelsen för 2016 

 



I tur att avgå är Alf Grönkvist, Robin Björklund har till styrelsen meddelat önskan att 

avgå på grund av fortsatt utlandsvistelse. 

Förslag lades för Hans-Erik Långback, samt återval av Alf Grönkvist. Förslagen fick 

understöd. 

 

 

Styrelsen för 2016 består av: 

Mauritz Ostberg, Johan Lindroos, Knut Storm, Hans-Erik Långback, Isac Hemming och 

Alf Grönkvist.  

Suppleanter: Dan Utgård, Patrik Högfors och Toni Rönnlund. 

  

 

 

                                                                §9. 

Till verksamhetsgranskare valdes: 

Thomas West och Kjell Ahlskog. 

Till verksamhetsgranskare, suppleanter valdes Emilia Wikman och Johan Strömfors 

 

. 

§10 

 

Verksamhetsplanen 2016 

 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen för år 2016. 

Verksamhetsplanen enligt bilaga: 

 

Verksamhetsplanen godkändes. 

 

 

§11 

 

Arvoden för föreningens funktionärer. 

 

 Ordförande, Sekreterare och Kassör          120€ 

 Styrelsemedlem                                            20€ 

 Gårdskarl                                                    100€ 

 Skyttekommitténs representant                  100€ 

 Talkosamordnare                                         20€ 

 

 

 

§12 

 

Anslutnings & medlemsavgifter samt dag och säsongskort för perioden 1.8-2016 – 

31.7-2017 

  



 Anslutningsavgift 50€. 

 Medlemsavgift 30€, dagkortsavgift 10€, Säsongskortsavgift 50€ 

 

 

 

§13 

Representant i nejdens styrelse 

 

Thomas Ceken fortsätter mandatperioden till slut (1år) 

Mauritz Ostberg suppleant i nejdens styrelse. 

 

§14 

 

Medlemsansökningar: 

 

 

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

Matias har tidigare innehaft årskort 2011 till 2015, Beviljas 

2. Pontus Fredman född i Yttermalax, söker medlemskap. Beviljas 

3. Fanny Lönnvik född i Yttermalax, söker medlemskap. Beviljas. 

4. Lukas Strömfors född i Yttermalax, söker medlemskap. Beviljas 

5. Birgitte Schwarz ansöker om medlemskap, hon har haft årskort från 2011, 

Beviljas 
6. Zacharias Lundegård ansöker om medlemskap, han är född i Y-Malax Beviljas 

7. Klas-Erik West ansöker om medlemskap, har innehaft årskort sen 2011. Beviljas 

 

 

 

 

 

 

Årskortansökningar: 

 

1. Tommy Åberg ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

2. Camilla Nyman ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

3. Tobis Rönnback ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

4. Nina Utgård ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

5. Johan Petterson ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

6. Robin Walderman ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

7. Jennifer Dahlgren ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

8. Jan Häggblom ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

9. Terese Söderman ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

10. Conny Storfors ansöker om säsongskort för 2016-2017 Beviljas 

 

 

 



Ansökningar om provrutor. 

 

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

avläggande av spårprov under jaktåret 2016 - 2017  

Anhållan beviljas 

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

provrutor för drevprov för tax under hösten 2016 - 2017  

Anhållan beviljas. 

 

Malaxnejdens stövarklubb anhåller om provmarker för år 2016- 2017 

Anhållan beviljas. 

 

§15 

 

Inga ärenden till styrelsen har framförts under utsatt tid. 

 

§16 

 

Motioner: 

  

Inga motioner lämnades in. 

§17 

 

 

Val av föreningens funktionärer 2016. 

 

 Till representant i skyttekommittén valdes Knut Storm. 

 Till gårdskarl valdes Christer Malm. 

 Till talkosamordnare valdes Andreas Strömfors och Isac Hemming. 

 Till webbmaster Thomas West och Johan Strömfors. 

 Till minibane ansvariga valdes Christer Malm och Mauritz Ostberg. Skyttet 

startar första veckan i februari, förslagsvis söndagar. 

 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. 

 Val av jaktledare bordlades till höstmötet. 

 

 

§18 

 

Övriga ärenden: 

 

 Skottpengar för 2016. 

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, 6.2 kl 

9:00 

 Den gångna höstens älgavskjutning, 

o Redogjordes i verksamhetsberättelsen. 

Ett förslag gavs av Christer Storfors att efterhand övergå 

till blyfri ammunition. 

 Kommande hösts älgavskjutning. 

o Målet sätts i stort sett på samma nivå som 2015 

o Antagligen kommer 6-10 taggare att fredas till hösten. 

 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 Avskjutning bestäms på höstmötet angående rådjuret. 

o Yttermalax jaktförening bedriver inte bockjakt på våren. 

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

jakt förutom smårovdjurfälljakt, avlivningsvapen om sådant används bör 

vara försedd med ljuddämpare. 

 Vilttriangelns vinterinventering. 15.01- 29.02 Deltagare anmäler sig till 

Hans Söderback ca 9 personer behövs 

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

sms kedja uppgörs för att sammankalla lagen. Ny ordföranden fungerar 

som sammankallare. 

 Utfordring för viltet, styrelsen avgör om det behövs köpas ny spannmål. 

 Varje uppnått 200 poäng på minibanan och stora skjutbanan berättigar till 

en lott, till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift. 

 100 poäng bör avklaras på stora skjutbanor, gäller både älgjägare och 

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

 Införskaffning av fällor till föreningen, intresserade anmäler till Isac 

Hemming. T.ex.10st mink o skogsmård 575€ direktdödande. 725€ för 

mårdhunds, ej direktdödande. 

 Temadag om jakt o viltvård. Ordnas under våren, Info 

 Byggande av älgtorn. Fick inget understöd. 

 Konsultation av utbyggnad av slakthuset. Separat slaktplats utanför 

nuvarande, den gamla delen isoleras till kylrum. Börje Herrgård åtar sig en 

utredning. 

 Doneringen av älghornet av Susanne Sjöström nämndes. Ett stor 

skovelhorn, tjuren fälldes av Erik Sanfrid Westman 1967 på Bergö 

 Henrik Levlin har skrivit arrendekontrakt med jaktföreningen för jakt av 

klövdjur o rovdjur. 

 Rävjägare med hund kan bjudas in utan dagkortsavgift. 

 Isac Hemming kommer att hålla skolning i användning av 

skyttesimulatorn. Föreningar som kommer att använda Y-Malax klubbrum 



för skyttet betalar 50€/år i hyra. Första kvällen för Y-Malax 27.01 kl 

18:00. Hela styrelsen uppmanas delta i skolningen. 

 

§19 

 

Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades kl 20:30. 

 

 

Ordförande:                Thomas Ceken                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

Protokolljusterare:     Ralf Runonen                             Börje Herrgård 

 


