
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

älgmötet  16.09.2012 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 58 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:15 
 
                                              §2 
Till ordförande valdes Thomas Ceken och sekreterare Alf Grönkvist 
 
         §3 
Till protokoll justerare valdes Börje Herrgård och Niklas Herrgård 
 
         §4 
Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
                                                            
                                                          §5 
 

Val: 
     a) Till Drevchefer valdes  Kenneth Roos och Christer Hägen 
     b) Slaktchef Emilia Wikman, Mathias Karls, halvtid, styrelsen söker 2 slaktare.    
Beslut tas senast fredag 28.09.12   
     c) Styckare, Alef Holmlund + Börje Herrgård, Bröderna Långback + övriga 
enligt behov. 
     d) Ansvarig / Avfallstransport:         Christer Malm 
     e) Hudarna saltas och säljs. 
 

 

                                                           §6 
Älgjaktstarten: 
     -    Info för skyttar  28.09 kl. 19.00 i jaktstugan (Jaktcheferna) 
     -    Samling för jakt Lördagen 29.09 kl. 07.00 vid jaktstugan 

- Avskjutningen (25,5 lic =ex. vis 9+9+15). Hyllälgar finns men denna 
delning bör vara uppnådd innan hyllan öppnas 

- Selektiv jakt på tjurar, 6-12 taggar fredade, straffet, trofén prepareras och 
förs till jaktstugan samt en dag uteslutning ur jakten. 

- Fällande av ko som veterligen haft 2 kalvar bör undvikas. 
- Jaktledare Christer Storfors 
- Kim Back och Johan Lindroos jaktchefer.  

     
 



§7 
Transporterna under älgjakten:  

- Krister Kronqvist 
 
 
                                                         
                                                         §8 
Extra försäkring av köttet: 
 

- Extra försäkring för köttet tecknas 
- Gruppolycksfallsförsäkring för alla deltagare. 

 

 

    §9 
Jaktgäster: 
 

- 2 ungrare kommer 
- Wille, och Wolfgang första veckoslutet. 
- 1 Belgier, Tony Rönnlund värd. 

 

  §10 
Övriga ärenden: 

 
- Hundträning på måndagar, möjlighet att skjut 1 kalv för hundägare. 

Träningen görs på markerna som används inkommande veckoslut 
- Älgsoppa för markägarna enligt kockens tillgänglighet. 
- Fångstlistor ombesörjes av jaktcheferna. 
- Observatörer, Mauritz Ostberg, Mats Back och Elmedin Sipic 
- Lista uppgörs för Vitsvanshjort pyrshjägare, anmäls till Börge Herrgård 
- Fri deltagaravgift lottas på infokvällen. 
- Spårhund för drevlaget Anne Herrgård. 
- Frivillig jakt fredag andra veckosluter på skären.  
- Middag för gästerna första eller andra söndagen, beroende på vilket 

veckoslut flesta gästerna är med. 
- 100 poäng skjuts på stora banan med serier 4+6 skott till nästa år. 
- Föreningen köper 20m3 korn för 1000€ med moms 

 
§11 

 

Mötet avslutandes 19:10 
 
 

Ordförande:              Thomas Ceken                                   Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

 

Protokolljusterare:    Börje Herrgård                                                Niklas Herrgård 


