
Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening r.f. 

årsmöte 27.01.2019 kl19:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande 28 personer. 

 

 

                                                                 §1 
Mötet öppnas 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 19:10 

En tyst minut hölls för Jan-Erik Väglund som hastigt lämnade oss under 2018. 

 

                                                §2 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till mötets ordförande valdes Hans Söderback 

Till mötets sekreterare valdes Alf Grönkvist 

 
 

                                                §3 
 
Val av viceordförande och vice sekreterare för mötet 

Till mötets viceordförande valdes Börje Herrgård 

Till mötets vicesekreterare valdes Lukas Strömfors 

 

                                                §4 
Laglighet och beslutförhet 
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Annons i vasabladet 18.01.2019 

 

                                                §5 
Val av två protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Jan-Ole Sandberg och Elmedin Sipic 

 

                                                §6 
Verksamhetsberättelse för 2018 

Sekreterare Alf Grönkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2018. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

 

 

                                                §7 
Bokslut för kalenderår 

Hans Söderback presenterade bokslutet.  

 
 

                                                §8 
 
Verksamhetsgranskarnas utlåtande 
Verksamhetsgranskarnas utlåtande och räkenskapsberättelsen visades på vita duken, 

granskarnas underskrift bekräftades. 



 

                                                §9 
Godkännande av och fastställande av bokslutet 

Bokslutet godkändes av årsmötet. 

 

 

 

                                                §10 
Ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet under ledning av vice ordföranden och vice 

sekreteraren, bokslutet fastställdes. 

Ordet överlämnades till ordföranden. 

 

 

 

           §11 
Val av ordförande och de styrelsemedlemmar och suppleanten som är i tur att avgå 

I tur att avgå Alf Grönkvist och Mauritz Ostberg 

Styrelsen stöder återval av Hans Söderback till ordförandeposten. Samt återval av 

Mauritz och Alf till styrelsen. 

Hans återvaldes till ordförande för det kommande året. 

Förslag gavs för Christer Malm i Mauritz plats. 

Efter sluten omröstning fick Christer 13, Mauritz 10 röster, av närvarande saknade 5 

personer rösträtt. 

 

          §12 

Styrelsen för 2019 

 

Styrelsen för 2019 består av: 

Ordförande, Hans Söderback. 

Ordinarie medlemmar, Christer Malm, Johan Lindroos, Knut Storm, Hans-Erik 

Långback, Patrik Högfors och Alf Grönkvist.  

Suppleanter: Dan Utgård, Ralf Runonen och Rasmus Vierinen. 

  

 

 

                                                                §13 
Val av verksamhetsgranskare och suppleanter 
Till verksamhetsgranskare valdes Thomas West och Emilia Wikman. 

Till verksamhetsgranskare, suppleanter valdes Johan Strömfors och Kjell Ahlskog 

 

. 

§14 
Verksamhetsplan 2019 inklusive budget HS 

Ordföranden läste upp verksamhetsplanen och presenterade budgeten för år 2019. 

Verksamhetsplanen och budgeten enligt bilaga: 

Verksamhetsplanen för 2019 godkändes. 



 

§15 
Godkännande av budgeten för 2019 

Budgeten för 2019 godkändes. 

 

 

 
 

§16 
 

Fastställa arvoden för föreningens funktionärer. Föreslås samma som för 2018. 

 

• Ordförande, Sekreterare och Kassör          200€ 

• Styrelsemedlem                                            50€ 

• Gårdskarl                                                    200€ 

• Skyttekommitténs representant                  200€ 

• Talkosamordnare                                         50€ 

• Webmaster                                                  200€ 

• Föreningen anskaffar office 365 5st för föreningens bruk. 

 

 

 

§17 
Fastställs storleken av föreningen anslutnings- och medlemsavgifter samt avgifter för dag- 
och årskort. Föreslås samma som för 2018.  

• Anslutningsavgift 50€. 

• Medlemsavgift 30€, dagkortsavgift 10€, Säsongskortsavgift 50€ 

 

 

 

§18 

 
Val av nödiga sektioner samt föreningens representanter i vederbörande 
jaktvårdsförening. 
Styrelsens förslag 

 

 

o Representant i skyttekommittén valdes Knut Storm. 

o Gårdskarl Christer Malm. 

o Talkosamordnare Andreas Strömfors och Isac Hemming. 

o Webbmaster Lukas Strömfors NY , Johan Strömfors. 

o Minibane ansvariga Christer Malm och Knut Storm.  

Skyttet startar första veckan i februari, tisdagar. 

o Skjutsimulatorn Elmedin och Samed 

o Ansvarig för viltvårdssektionen Johan Lindroos. 

o Viltåkerkontrollant vid behov Jan-Erik Storfors. 



o Ansvarig och kontaktman för uthyrning av jaktstugan kassören. 

Kassören i sin tur kontaktar Christer Malm. 

o Stora rovdjursobservationer Ralf Runonen. 

 

• Älgjakt: Huvudjaktledare: Ralf Runonen. Gruppledare väljs på höstmötet. 

• Vitsvanshjortjakt och rådjursjakt: 

Huvudjaktledare: Nuvarande ledare Kent Ahlskog vill funderar till hösten om han 

åtar sig uppgiften igen. 

 

 

 

§19 

 

Medlemsansökningar: 

 

 

1. Jan-Peter Nyman ansöker om medlemskap i Yttermalax jaktförening, han 

bor i Yttermalax och har deltagit många år i älgjaktdrevet, Jan-Peter är 

inflyttad från Övermalax och kan ej enligt föreningens stadgar beviljas 

medlemskap direkt. Säsongkort beviljas. 

2. Jan Häggblom ansöker om säsongskort/medlemskap för 2019-2020, har 

tidigare haft säsongskort sen 2014, han är nu berättigad medlemskap, men på 

grund av frånvaro bordlägges det till höstmötet, utan närvaro på höstmötet 

beviljas säsongskort. 

3. Lukas Setälä ansöker om medlemskap i Yttermalax jaktförening, han bor och 

är född i Yttermalax. Beviljas 

 

 

 

 

 

 

 

Säsongskortansökningar: 

 

4. Camilla Nyman ansöker om säsongskort för 2019-2020 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

5. Nina Utgård ansöker om säsongskort för 2019-2020 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

6. Johan Petterson ansöker om säsongskort för 2019-2020 har tidigare haft 

säsongskort. Beviljas 

7. Carl-Johan Krooks ansöker om säsongskort för 2019-2020, flyttat till 

Yttermalax Pixne 2016. Beviljas. 

8. Yulia Elebbar ansöker om anslutning till föreningen, har bott i Yttermalax 

sen 2010. Säsongkort beviljas 



9. Tobias Maars ansöker om säsongskort för 2019-2020, bor i Yttermalax 

Malmgatan 3 A. Beviljas. 

10. Robin Walderman ansöker om säsongskort för 2019-2020, bor i Yttermalax 

Köpings. Beviljas. 

 

Styrelsen har fullmakt att bevilja säsongkort vid behov. 

 

 

                                                              §20 

 

Behandlas övriga ansökningar. 

 

Taxklubb westcoast r.f. anhåller om användning av markområden på Yttermalax 

jakförenigs marker. Beviljas 

 

Malax Grythundklubb r.f. anhåller om användning av markområden på Yttermalax 

jakförenigs marker. Beviljas 

 

 

                                                              §21 

 

 

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

före årsmötet, framförda ärenden. 
 

Inga motioner lämnades in. 
 

 

• Medlemskap i Finlands Jägarförbund. 

 

2018 var totalt 95 av föreningens medlemmar anmälda som jägarförbundets medlemmar, 

däribland 2 som har dubbelt medlemskap genom medlemskap i ÖMJ, dessa 2 kan tas bort 

för YMJs del. Kriterierna har varit att ansluta aktiva medlemmar, vilka anses vara 

deltaganden i hjort eller älgjakt, eller rapporterat byta från småviltsjakten. Motsvarande 

för 2019 blir ca103 medlemmar.   

 

§22 

  

Övriga frågor, Information, ärenden för vilka överenskommelse gjordes. 

 

• Älgjakten. Preliminärt→ 27 licenser ansökes för 2019.  

Flygräkningen görs inte denna vinter. Uppskattning görs med Bertil 

Stormblads beräkning och Oma Riista.  

• Vitsvanshjort. Preliminärt samma som för 2018 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. Arbetet pågår tillsammans med ÖMJ för 

skärgården. 

• Organisera städning av jaktstugan. 

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

• Älgfästen kan anordnas på Åminne camping, Ralf fixar. Datum meddelas 

senare. 

• Hjortjakten säsong 2018. Kvar 3,5 licenser. Jaktas på passjakt till 15.02. 

endast kalvar jagas. Fortsätter 2 hjortar per jägare. 

• Skarvjakten, tillståndet fortsätter som förra året. 

• Arrendeavtal Storskärsområdet- Ansökan om undantagslov inlämnad till 

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

april-juli. 

• Rävavtalet gäller inom nejden som tidigare, alla hittade. Bör förnyas för 

att modernisera texten. 

• Ansökan till Aktiastiftelsen- 3000-4000e. Bidragets användningssyften: 

Skolungdomar, Föreläsningar. Skyttesimulatorn, Luftgevärsskytte. 

Luftvärmepump. HS tar in offert på passande pump. 

• Uppdatering av hemsidan, nya webmastern Lukas planerar att ha den klar 

till höstmötet, betaversion för testning görs och visas upp i arbetsgruppen 

innan slutlig version. 

• ÖMJ:s motion om vargförvaltningen stödes av föreningen. 

• Sälkontraktet mellan föreningarna understödes av föreningen, även Bergö 

bör fås med. 

• Nejdens möte 24.02. kl 18,00 i kommungården. 

• Avgående styrelsemedlem Mauritz Ostberg föreslås premiering på nejdens 

årsmöte för 30 års arbete i föreningens tjänst. 

• Börje Herrgård föreslås premiering vid nejdens årsmöte för långt och idogt 

arbete med bekämpning av små rovdjur på föreningens marker. 

• Thomas West föreslås premiering vid nejdens årsmöte för många års 

arbete som föreningens webmaster. 

 

 

 

 

 



§23 

 

Mötets avslutande: 

 

Mötet avslutades kl 21:41. 

 

 

Ordförande:                Hans Söderback                         Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

 

Protokolljusterare:     Jan-Ole Sandberg                         Elmedin Sipic 


