
Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 22.01.2017 kl18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande ca 40 personer. 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00 

Till mötets ordförande valdes Hans Söderback 

Till mötets sekreterare valdes Alf Grönkvist 

Till mötets viceordförande valdes Mats Back 

Till mötets vicesekreterare valdes Mårten Back 

 

                                                §2 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                §3 

Till protokolljusterare valdes Börje Herrgård och Ola Sandqvist  

 

                                                §4 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2016. 

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 2017 

 

Mandatperioden för ordföranden är enligt nya stadgarna 3 år, lika som för övriga 

styrelsemedlemmar.  Sittande ordförande påbörjar sitt andra år av mandatperioden.  

 

          §8 

Styrelsen för 2017 

 

I tur att avgå är Johan Lindroos och Knut Storm. Styrelsen förslår återval. Mötet bifaller. 

I tur att avgå bland suppleanterna är Tony Rönnlund, styrelsen föreslår Ralf Runonen. 

Mötet bifaller. 

 

 



Styrelsen för 2017 består av: 

Ordförande, Hans Söderback. 

Ordinarie medlemmar, Mauritz Ostberg, Johan Lindroos, Knut Storm, Hans-Erik 

Långback, Isac Hemming och Alf Grönkvist.  

Suppleanter: Dan Utgård, Patrik Högfors och Ralf Runonen. 

  

 

 

                                                                §9. 

Till verksamhetsgranskare valdes: 

Thomas West och Emilia Wikman. 

Till verksamhetsgranskare, suppleanter valdes Johan Strömfors och Kjell Ahlskog 

 

. 

§10 

 

Verksamhetsplanen 2017 

 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen för år 2017. 

Verksamhetsplanen enligt bilaga: 

 

 

 

§11 

 

Verksamhetsplanens godkännande och arvoden för föreningens funktionärer. 

 

Ordförande presenterade verksamhetsplanen. 

Verksamhetsplanen godkändes. 

 

Arvoden för föreningens funktionärer 2017. 

 

 Ordförande, Sekreterare och Kassör          120€ 

 Styrelsemedlem                                            20€ 

 Gårdskarl                                                    100€ 

 Skyttekommitténs representant                  100€ 

 Talkosamordnare                                         20€ 

 

 

 

§12 

 

Anslutnings & medlemsavgifter samt dag och säsongskort för perioden 1.8-2017 – 

31.7-2018 

  

 Anslutningsavgift 50€. 



 Medlemsavgift 30€, dagkortsavgift 10€, Säsongskortsavgift 50€ 

 

 

 

§13 

Representant i nejdens styrelse och sektionernas funktionärer. 

 

 

 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, Mauritz Ostberg och Knut Storm. 

Skyttet startar första veckan i februari, förslagsvis tisdagar. 

 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. 

 

 Älgjakt: Huvudjaktledare: Ralf Runonen  

Övriga jaktledare väljes på höstmötet. 

 

 Vitsvanshjortjakt och rådjursjakt: 

Huvudjaktledare: Kent Ahlskog 

Vice väljes på höstmötet. 

 

 Ordföranden Hans Söderback representerar föreningen i nejdens styrelse. 

 Viceordförande Johan Lindroos valdes till suppleant i nejdens styrelse. 

 

§14 

 

Medlemsansökningar: 

 

 

1. Jenni Ahlbäck ansöker om medlemskap, född i Y-Malax Beviljas. 

2. Frida Tallgren ansöker om medlemskap, född i Y-Malax Beviljas. 

 

 

 

 

 

 

Säsongskortansökningar: 

 



1. Jan Häggblom ansöker om säsongskort för 2017-2018, har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

2. Camilla Nyman ansöker om säsongskort för 2017-2018 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

3. Tobis Rönnback ansöker om säsongskort för 2017-2018 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

4. Nina Utgård ansöker om säsongskort för 2017-2018 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

5. Johan Petterson ansöker om säsongskort för 2017-2018 Beviljas 

6. Isak Söderback ansöker om säsongskort för 2017-2018 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas. 

7. Petter Isolammi ansöker om säsongskort för 2017-2018, född i Övermalax 

men bosatt i Yttermalax sedan 2013. Beviljas 

8. Carl-Johan Krooks ansöker om säsongskort för 2017-2018, flyttat till 

Yttermalax Pixne 2016. Beviljas. 

9. Terese Söderman  ansöker om säsongskort för 2017-2018, har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas. 

10. Conny Storfors ansöker om säsongskort för 2017-2018, har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas. 

 

 

 

 

Ansökningar om provrutor. 

 

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

avläggande av spårprov under jaktåret 2017 - 2018  

Anhållan beviljas 

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

provrutor för drevprov för tax under hösten 2017 - 2018  

Anhållan beviljas. 

 

Malaxnejdens stövarklubb anhåller om provmarker för år 2017- 2018 

Anhållan beviljas. 

 

§15 

 

Inga ärenden till styrelsen har framförts inom utsatt tid. 

 

§16 

 

Motioner: 

  

Inga motioner lämnades in. 

 

 



§17 

 

Uppkomna övriga ärenden beträffande vilka dock inte beslut kan fattas: 

 

- Älgjakt med drev. 

 Förslag av Christer Malm, att hädanefter jagas älgs endast 

med hund. 

 Motförslag kom av J-E Skinnar, drevjakten bör fortsätta. 

- Diskussionen resulterade i överenskommelse om ett extra älgmöte 

tidigt kommande sommar. En arbetsgrupp utses för att arbeta ut ett 

förslag. 

- Gruppen består av Hans Söderback, Johan Lindroos, Kent 

Ahlskog, Ralf Runonen, Christer Hägen, Carl-Fredrik Långback 

och Börje Herrgård. Gruppen rapporterar till ordföranden. 

 

- Hundträning under pågående älgjaktssäsong. 

 

 Styrelsen diskuterar och ger en rekommendation. 

 Gällande medlemmar i flera föreningar, styrelsen ges i 

uppgift att diskutera med Ö-Malax hur träningarna görs. 

 

 

§18 

 

Övriga ärenden: 

 

 

Förtjänst tecken 

 Styrelsen föreslår Robin Björklunds premiering med föreningens 

bordsstandar för styrelsearbete totalt 6 år. 

 Thomas Ceken och Johan Lindroos förslås förtjänsttecken i brons för 

lång och trogen tjänst i föreningsarbetet. 

 
 
 

 Vilttriangelns vinterinventering bör göras 15.01- 28.02  

Ansvarig: Patrik Högfors. 

 

 Lodjursjakten, 2016-2017, Licens för 1 lo, jakttid 01.12.2016--28.02.2017 

Ansvarig jaktledare YMJ Ralf Runonen, 

 

 

 Bokföringsperiod 1.12—30.11 ändras till kalenderår. Detta för att följa 

stadgarna 

 



 Skottpengar för 2017 samordnas med ÖMJ  

Gemensamma mötets förslag till vardera föreningarnas årsmöten. 

- Gråtrut, havstrut  3e  (YMJ var 3e, ÖMJ 3e) 

- Kråka., skata  1e  (YMJ var 1e, ÖMJ 1e) 

- Grävling och Hermelin 10€.   (YMJ var 0e, ÖMJ 10e) 

- Mink 5€  (YMJ var 3,50e, ÖMJ 10e) 

- Mård o mårdhund 10€ ( YMJ 9e, ÖMJ 10e) 

- Skabbräv och skabbmårdhund 30€ ( YMJ 9e, ÖMJ   30e) 

   Betalas ut till jägaren, bidraget från pälsdjursföreningen tillfaller 

jaktklubbarna. 

- Skottpeng för icke skabbräven 10€ YMJ. 

 

 

 Gemensam jakt med Övermalax,  

Gemensam jaktdag arrangeras lördag 4 februari 2017 kl 9:00, samling vid 

Ö-Malax jaktklubbs jaktstuga, Övermalax tillhandahåller korv. 

 

 

 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. 

 

 Yttermalax jaktförening bedriver inte bockjakt på våren. 
 

 Varje uppnått 200 poäng på minibanan och stora skjutbanan berättigar till en lott. 

Till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift i älgjakten. 

 

 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 Erbjudande 

kommit från Forststyrelsen om testfällor för utsättning på t.ex. Storskär. 

Närmare detaljer på kommande. 

 

 Temadag om jakt o viltvård. Ordnas under våren, sommaren, Isac 

 

 Rävjägare med hund kan bjudas in utan dagkortsavgift 

 

 Stig Lindell har föreslagit bygge av ett utedass vid Korsbergets grillplats.  

Han står för virket men jobbet utföres på talko. Styrelsen förordar. 

 

 Påminnelse om julafton o juldagens fredning tas upp på årsmötet 

 

 Styrelsen förslag, understödet av viltåkrar gäller inte arealer som åtnjuter EU stöd 

 



 Yttre skärgården- Arrendeavtal, kopia sättes upp vid skeppar stugan. 
 

 Ansökan om bidrag Aktiastiftelsen, skall lämnas in före utgången av febr. 

- Utedasset, familjedag, föreläsning om trofé beredning. 

 

 Petalax incidenten presenterades. 

  

 Information.  

- Körning i terräng, på is, bil, skoter förbjuden enligt jaktlagen. Tillstånd kan 

sökas per dygn. Körning på annans marker och privata vägar bör undvikas. 

 

 Fredning av hjort och rådjurens matplatser. 

 

o Efter diskussion enades om en rekommendation att hunden ej 

släpps direkt på matplatsen, en radie av 150m bör iakttas. Den som 

önskar ha sin plats skyddad märker ut den på kartan i jaktstugan, 

sätt på vilket utmärkningen görs överenskommes med styrelsen.  

 

 

 

§19 

 

Mötets avslutande: 

 

Mötet avslutades kl 20:20. 

 

 

Ordförande:                Hans Söderback                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

Protokolljusterare:     Börje Herrgård                             Ola Sandqvist 

 


