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Årsmötesprotokoll 2020.01.26 klockan 16:00 vid klubbhuset. 
 
Närvarande: ca37 personer 
 
§1. Mötet öppnades 16:08 
 
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

• Till ordförande valdes Hans Söderback, sekreterare Alf 

Grönkvist 

 
§3. Val av viceordförande och vice sekreterare för mötet 

• Till vice ordförande valdes Mauritz Ostberg till vice sekreterare Kim Back 

 
§4. Laglighet och beslutförhet. 

• Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
§5. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 

• Elmedin Sipic och Jan-Ole Sandberg 
§6. Verksamhetsberättelse för 2019. 

• Lästes upp av sekreteraren och godkändes av mötet 
§7. Bokslut för 2019 (01.01.2019—31.12.2019), kalenderår. 

• Presenterades av ordföranden. 
§8. Verksamhetsgranskarnas utlåtande. 

• Presenterades av ordförande, inga anmärkningar givna. 

 
§9. Godkännande av och fastställande av bokslutet. 

• Mötet godkände och fastställde bokslutet. 
§10. Ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 

• Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 
§11. Val av de styrelsemedlemmar och suppleanter som är i tur att avgå 

 

• I tur att avgå, Johan Lindroos och Hans-Erik Långback av ordinarie medlemmar. 
Ralf Runonen för suppleanterna 
Styrelsens förslag:  

 

• Ny ordförande Johan Lindroos 
Återval av de övriga i styrelsen. 

• Mötet valde enhälligt Johan Lindroos till ordförande för 2020, övriga medlemmar 
återvaldes. 
 

§12. Val av verksamhetsgranskare 

• Thomas West och Emilia Wikman återvaldes. 
§13. Verksamhetsplan 2020 inklusive budget för 2020. 

• Mötet godkände verksamhetsplanen 
§14. Godkännande av budgeten för 2020 

• Mötet godkände budgeten. 

 
§15. Fastställa arvoden för föreningens funktionärer. Föreslås samma som för 2019 
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Ordförande, Sekreterare och Kassör 200€  

• Styrelsemedlem 50€  

• Gårdskarl 200€  

• Skyttekommitténs representant 200€  

• Talkosamordnare 50€  

• Webmaster 200€  

• Mötet fastställde arvodena enligt ovan. 

 

 
§16. Fastställs storleken av föreningen anslutnings- och medlemsavgifter samt avgifter 

för dag- och årskort. Föreslås samma som för 2019. 
 
 

 
 

• Mötet fastställde avgifterna enligt ovan. 

 
§17. Val av nödiga sektioner samt föreningens representanter i vederbörande 

jaktvårdsförening. 
 

o Representant i MNJVF.s styrelse. Johan Lindroos. Vice utses på konstituerande 
mötet. 
 

o Representant i Malaxnejdens JVf.s skyttekommitté. 
Knut Storm återvaldes till uppdraget. 
 

o Älgjakt och hjort/rådjursjakt. Jaktledare. 
Älg Ralf Runonen  
Hjort/Rådjur Andreas Strömfors, vice Kjell Ahlskog. Uppgjorda reglerna följs och 
bekräftas på höstmötet 2020. 
Båda jaktledarna rapporterar till styrelsen. 
Övriga jaktchefer utses på höstmötet. 

o Gårdskarl. Christer Malm. 
o Talkosamordnare utses inom styrelsen. 
o Webbmaster 

Lukas Strömfors och som stödperson utan arvode Hans Söderback 
 

o Minibane ansvariga Christer Malm och Knut Storm, reserv Mauritz Ostberg och 
Samed Bosnjakovic 
Luftgevärsskytte inleds 11 februari kl 18:00, tisdagar, simulatorn kan användas 
även dessa kvällar om tiden räcker till. 
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o Malaxnejdens skjutsimulator I YMJs jaktstuga 
YMJs dragare Samed Bosnjakovic och Elmedin Sipic, backup Isac Hemming. 
Start mån 27/1. Programmet finns på hemsidan 
 

o Ansvarig för viltvårdssektionen Christer Storfors. 
 

o Viltåkerkontrollant vid behov Jan-Erik Storfors. 
 

o Ansvarig och kontaktman för uthyrning av jaktstugan, kassören. 
Kassören i sin tur kontaktar gårdskarlen, Christer Malm. 

 
§18. Medlemmar 

• Medlemsansökningar 

• Följande söker medlemskap. 

• Markus seppi 

• Camilla Nyman 

• Nina Utgård 

• Niklas Ingves 

• Samtliga har innehaft säsongkort i 5 år, ansökan godkänns. 
 
Medlemmar som meddelat utträde. 

• Jeanette Bonn 

• Jonas Malm 

• Ronny Herpman 
Medlemmar som underlåtit att betala medlemsavgiften under senaste 2 åren 
trots uppmaning har rätt att åter söka medlemskap om så önskas. 

o Tage Berg 
 
§19. Behandlas övriga av styrelsen eller enskilda medlemmar till styrelsen, minst tre 

veckor före årsmötet, framförda ärenden 
 
Inga motioner av enskilda medlemmar inlämnade 

 
§20. .Övriga ärenden, information. 
 
 

• Jägarförbundet .YMJ medlem sedan början av 2018 i Jägarförbundet. 
Medlemmar, aktiva medlemmar 2020, ca 113 st. Kostnad 12e/medlem. 

• Johan  Lindroos deltar som representant på Jägarförbundets möte vid 
Norrvalla. 

• Eftersöksgrupper Information, kriterierna presenterade av ordförande. Finns på 
föreningens arkivserver. 
 

• Älgjakten. Preliminärt→ 27 licenser ansökes för 2020, samma som 2018. 
Flygräkningen, skippades 2019 och troligtvis också 2020. BS uppskattning och 
MNJVF sista ordet baserade på beviljade av viltcentralen. 
 

• Vitsvanshjort. Styrelsen föreslår preliminärt 20 licenser. 15+5 på hyllan. 
Reservation för inventeringen/uppskattningen som görs före ansökan. 
2020  Elmedin och Andreas, Hans kan delta som sekreterare. 
 

• 100 poäng bör avklaras på stora skjutbanor, gäller både älgjägare och 
hjortjägare. Skjuts med 4 stående och 6 löpande skottserier. 
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• 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. Grythundsklubben ansöker om provmarker för kommande säsong, 
godkännes. 

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

• Förnyade arrendeavtal. Arbetet påbörjades 2018/2019 och fortsätter under 2020, 
Alf, HS 

• Städning av jaktstugan. Enligt älgjaktlagen, ordningsföljd lag Kjell lag Johan lag 
Carl-Fredrik. 

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

• Hjortjakten säsong 2019/2020 Elmedin informerar. 
Ifall det finns hjortlicenser kvar släpps ett vist antal fria för passjakt, Elmedin 
meddelar sista januari. 

• Arrendeavtal Storskärsområdet-säljakt tillåten. 
 

• Rävavtal Solf Petalax. ÖM OK nu, alla gamla tillgängliga.  
Alla bör uppdateras, anpassning till ny teknik, telefon, Tracker, hundar GPS  
 

• Ansökan till Aktiastiftelsen- 4000-7000e. (2018 Grillstuga) 2019 Värmepump, 
2020: Familjedag/ Skolungdomar, Föreläsningar, Grilltak Sidlandet, Lider vid 
jaktstugan, köttkvarn. Ansökan också till Yttermalax skifteslag för grus till 
grilltaket. 
 
 

• HEMSIDAN UPPDATERAD- HELT NY. Lukas. 
o Byteslistorna rapporteras på hemsidan. 

 

• Säsongsbegränsning för utfodring av hjort och rådjur, styrelsens förslag 
ingen utfodring mellan 1 maj och sista september, antogs av mötet, eget 
foder får användas. 

• Styrelsen utreder om möjlighet finns att anlägga en viltåker på t.ex 
Bäcksmossan. 

 
§21. Behandlas övriga eventuella uppkommande ärenden beträffande vilka dock inte 

beslut kan fattas. 
• Storstädning i slakteriet när jakten är slut i mitten av februari, Börje Herrgård 

meddelar tid och kallar in manskap. 
§22. Mötet avslutas 18:16 
 
 
 
Ordförande Hans Söderback                                          Sekreterare Alf Grönkvist 
 
 
 
Protokolljusterare:  
 
 
Elmedin Sipic                                                                     Jan-Ole Sandberg 


