
Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 21.01.2018 kl18:03 i jaktstugan. 

 

Närvarande ca 30 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 Kent Ahlskog 

Till mötets vicesekreterare valdes Christer Storfors 

 

                                                §2 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                §3 

Till protokolljusterare valdes Jan-Ole Sandberg och Hans-Erik Långback 

 

                                                §4 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2017. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

 

Följande två paragrafer 

Viceordförande förde ordet och vicesekreteraren förde protokollet 

 

 

                                                §5 

Kassör Isac Hemming presenterade bokslutet. 

Kassör Isac Hemming läste upp verksamhetsgranskarnas utlåtande och 

räkenskapsberättelsen. 

 

Bokslutet godkändes av årsmötet. 

 

                                                §6 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet, bokslutet fastställdes. 

 

 

           §7 

Ordförandeval för 2018 

 

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

styrelsemedlemmar.  Sittande ordförande påbörjar sitt tredje år av mandatperioden.  

 

          §8 



Styrelsen för 2018 

 

I tur att avgå är Isac Hemming och Knut Storm. Styrelsen förslår återval av Knut, Patrik 

Högfors föreslås ny ordinarie och Rasmus Vierinen ny suppleant. 

Inga andra nya suppleanter invaldes. Mötet bifaller. 

 

 

Styrelsen för 2018 består av: 

Ordförande, Hans Söderback. 

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

Långback, Patrik Högfors och Alf Grönkvist.  

Suppleanter: Dan Utgård, Ralf Runonen och Rasmus Vierinen. 

  

 

 

                                                                §9. 

Till verksamhetsgranskare valdes: 

Thomas West och Emilia Wikman. 

Till verksamhetsgranskare, suppleanter valdes Johan Strömfors och Kjell Ahlskog 

 

. 

§10 

 

Verksamhetsplanen 2018 

 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen och budgeten för år 2018. 

Verksamhetsplanen och budgeten enligt bilaga: 

 

 

§11 

 

Verksamhetsplanens och budgeten godkännande och arvoden för föreningens 

funktionärer. 

 

Ordförande presenterade verksamhetsplanen och budgeten. 

Verksamhetsplanen och budgeten godkändes. 

 

Arvoden för föreningens funktionärer 2018. 

 

• Ordförande, Sekreterare och Kassör          120€ 

• Styrelsemedlem                                            20€ 

• Gårdskarl                                                    100€ 

• Skyttekommitténs representant                  100€ 

• Talkosamordnare                                         20€ 

 

 



 

§12 

 

 Anslutnings & medlemsavgifter samt dag och säsongskort för perioden 1.8-2018 - 

31.7-2019 

  

• 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 Ralf Runonen. 

• Älgjakt: Huvudjaktledare: Ralf Runonen. 

o Kent Ahlskog, Johan Lindroos och Carl-Fredrik Långback ansvarar för 

vart skilt lag. 

• Vitsvanshjortjakt och rådjursjakt: 

Huvudjaktledare: Kent Ahlskog med Christer Malm som vice. 

• Ordföranden Hans Söderback valdes till föreningens representant i nejdens 

styrelse 2017. Mandattiden är 3 år. 

• Viceordförande Johan Lindroos valdes till föreningens representant i 

nejdens styrelse 2017 som suppleant Mandattiden är 3 år.. 

 

 

§14 

 

Medlemsansökningar: 

 

 

1. Tobis Rönnback ansöker om medlemskap han har haft säsongskort 2010, 

2014,2015,2016,2017. Bosatt i Övermalax. Ansökan diskuterades men 

avslogs av mötet på grund av att nuvarande boningsadress är 66140 



Övermalax. Efter ny behandling beslutades att ge Tobias säsongskort även för 

kommande jaktsäsong, under tiden utreds ärendet ytterligare. 

2. Robin Söderholm ansöker om medlemskap han är född och bosatt i 

Yttermalax. Beviljas 

3. Alex Antell ansöker om medlemskap han är född och bosatt i Yttermalax. 

Beviljas 

 

 

 

 

 

 

 

Säsongskortansökningar: 

 

1. Jan Häggblom ansöker om säsongskort/medlemskap för 2018-2019, har 

tidigare haft säsongskort sen 2014. Beviljas Säsongskort 

2. Camilla Nyman ansöker om säsongskort för 2018-2019 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

3. Nina Utgård ansöker om säsongskort för 2018-2019 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

4. Johan Petterson ansöker om säsongskort för 2018-2019 Beviljas. 

5. Carl-Johan Krooks ansöker om säsongskort för 2018-2019, flyttat till 

Yttermalax Pixne 2016. Beviljas. 

6. Conway Skaggs ansöker om säsongskort för 2018-2019. Han bor på 

Guldsmedisvägen i Yttermalax. Beviljas. 

7. Conny Storfors ansöker om säsongskort för 2018-2019, har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas. 

8. Terese Söderman  ansöker om säsongskort för 2018-2019, har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas. 

 

Styrelsen har fullmakt att bevilja säsongkort vid behov. 

 

 

Uteslutande av medlemmar som ej betalat medlemsavgift de senaste två åren, 2016, 

2017. 

 

6 medlemmar som ej betalt lästes upp och beslutades uteslutas. De bör alla meddelas per 

brev. Medlemmarna är: Patrik Antell, Ann-Sofie Berg, Ulf Damsten, Thomas Långgård, 

Tor Smulter och Alf Öhman. 

Övriga utestående avgifter för endast 2017 bör ges ny påminnelse. 

 

 

 

                                                              §15 

 



Behandlas övriga av styrelsen eller enskilda medlemmar till styrelsen, minst tre veckor 

före årsmötet, framförda ärenden. 
 

En tyst minut hölls för bortgångna medlemmar Dan Back och Kaj Bers. 

 

 

Inga motioner lämnades in. 
 

 

• Medlemskap i Finlands Jägarförbund. 

 

Hans presenterade kort vad jägarförbundet arbetar för. 

Mötet beslutade att ansöka om medlemskap enligt aktiva medlemmar. Som aktiva 

medlemmar räknas deltagare i älgjakten, hjortjakten och anmäld fångst. För jaktåret 

01.08.2017 – 31.07.2018 motsvarar detta 95-100 medlemmar. Medlemmar bosatta i 

Övermalax med huvudsakligt aktiv klubb ÖMJ samt 70+ egna medlemmar och 

medlemmar i PSF kan exkluderas från jägarförbundets lista. Ny lista sänds av 

sekreteraren till ordföranden för vidare behandling. 

Diskuterades utnämning av medlemmar 70+ till hedersmedlemmar, men inget slutligt 

beslut togs. 

 

§16 

  

Övriga frågor, ärenden Information 

 

• Älgjakten. Preliminärt 30 licenser ansökes för 2018.  

Flygräkningen + BS uppskattning och MNJVF sista ordet 

• Vitsvanshjort. Preliminärt en ökning till 25 licenser. 20+5 på hyllan. 

Reservation för inventeringen/uppskattningen som görs före ansökan. 

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

hjortjägare. Skjuts med 4 stående och 6 löpande skottserier. Medlemmar 

bör aktivare delta i tävlingen mellan klubbarna, gratis patroner och 

poängen räknas tillgodo. 

• Varje uppnått 200 poäng på minibanan och stora skjutbanan berättigar till 

en lott. 

Till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift. 

• Hyresavtal Grythundsklubben. Förnyats- Gäller 10 år från April 2017. 

Hyra 100 e/år.  

• Medlemmar bör tillåta jakt på sina marker, även på områden på andra 

jaktföreningars marker 

• Förnyade arrendeavtal. Ej nya under året 

• Medlemmar bör tillåta jakt på sina marker även på områden på andra 

jaktföreningars marker. 

• Organisera städning av jaktstugan. 

Enligt älgjaktlagen, ordningsföljd lag Kent, lag Johan lag Carl-Fredrik. 

• Kondoleanser. YMJ deltar med 50€ för Kaj Berts till Palliativa 

cancervården. 



• Jaktemblem 100st kostade 163,95, säljes för 3€ styck till medlemmar. 

• Spannmålen ca15m3 av K-J Malm är betald med älgkött ca 60kg. 

• Föreslaget datum för älgfesten Lör 24.02. 2018 

• Hjortjakten säsong 2017. 

Kvarvarande hjortlicenser 21.01. kl18:00 släpps de fria för passjakt av 

vilken en kalv sköts redan under mötets gång. 

• Skarvjakten- Bytet 2 st skarvar vid Tredje Grynnan / HS 

• Arrendeavtal Storskärsområdet- Ansökan om undantagslov inlämnad till 

Forststyrelsen i dec 2017. Jakt på säl tillåtet. Kråkor. trutar, minkar mm 

april-juli. 

• Testning av minkfällor Storskärsområdet, 30 st. Det är ett EU projekt, 

Norge, Sverige, Finland deltar. Tot ca 500. I Finland, tot 60 st, 30 på 

Storskär, 30 på Mickelsörarna.  För Storskär- YMJ och ÖMJ deltar. 

Avtalsförhandlingar med Forststyrelsen pågår. Två båtlag 1/Mårten Qvist 

och 2/ Ralf Runonen. Direkt dödande med sändande viltkameror. Förslag 

om ersättning diskuteras. Förstahandsberäkning enligt 2 x 7 besök per år. 

Ersättning för bränsle + dagtraktamente. 

 

Ansökan till Aktiastiftelsen- 3000-4000e. Grillstuga, Familjedag/ Skolungdomar, 

Föreläsningar. Flera alternativ för placeringen av grillstugan finns, de bör utredas och slås 

fast med markägarna före inlämnandet av ansökan. 

 

 

 

§17 

 

Uppkomna övriga ärenden beträffande vilka dock inte beslut kan fattas: 

 

 

 

• Dagkort på andpremiären sedan många år ok. Diskussion. 

• Ärendet behandlades på gemensamma mötet med ÖMJ 2012, 

beslöts att föreningarna kan sälja dagkort på andjaktspremiären. 

Föreningarna använder gemensamt samma skärgårdsområden för 

sjöfågeljakt.  

• Användning av halvautomat kulgevär i älg- och hjortjakt. Diskussion 

• Efter diskussion konstaterads att förbudet som tidigare gällt var 

enligt dåvarande älgjaktledares beslut, eftersom nuvarande 

jaktledare accepterar användandet av vapnen och dessa är 

godkända enligt finsk jaktlag finns ingen orsak att förbjuda vapnen 

i fortsättningen. 

 
 

 

§19 

 



Mötets avslutande: 

 

Mötet avslutades kl 20:52. 

 

 

Ordförande:                Hans Söderback                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

 

Protokolljusterare:     Jan-Ole Sandberg                         Hans-Erik Långback 


