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Årsmötesprotokoll 2021.05.30 klockan 18:00 vid klubbhuset. 
 
Närvarande: ca 51 personer 
 
§1. Mötet öppnades 18:01 
 
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

• Till ordförande valdes Johan Lindroos, sekreterare Alf 

Grönkvist 

 
§3. Val av viceordförande och vice sekreterare för mötet 

- Till vice ordförande valdes Börje Herrgård till vice sekreterare Kim Back 

 
§4. Laglighet och beslutförhet. 

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

- Mats Back och Christer Hägen valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
§6. Verksamhetsberättelse för 2020. 

• Lästes upp av sekreteraren och godkändes av mötet 
§7. Bokslut för 2020 (01.01.2020—31.12.2020). 

- Presenterades av viceordföranden, inga anmärkningar gavs. 
§8. Verksamhetsgranskarnas utlåtande. 

• Presenterades av viceordförande, inga anmärkningar gavs. 

 
§9. Godkännande av och fastställande av bokslutet. Paragraf 9 och 10 leddes av 

viceordförande och vice sekreteraren för mötet. 
- 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, Knut Storm och Patrik Högfors av ordinarie medlemmar. Rasmus 
Vierinen för suppleanterna. 

- Knut Storm återvaldes för ny period på 3 år. För Patrik kom förlag på Kim Back 
till ny styrelsemedlem. Efter omröstning konstaterades för Patrik 21 röster och för 
Kim 21 röster. Kim återtog sin kandidatur efter rösträkningen. 

- Patrik Högfors återvaldes av mötet till styrelsemedlem för kommande period på 3 
år.. 

- Rasmus Vierinen återvaldes som suppleant för ny period på 3 år. 

 

 
§12. Val av verksamhetsgranskare 

- Thomas West och Emilia Wikman återvaldes. 
§13. Verksamhetsplan 2021 inklusive budget för 2021. 

- Mötet godkände verksamhetsplanen. 

- Mötet godkände budgeten med förslaget att styrelsen har tillstånd att överskrida 

samt underskrida budgeten vid behov. 
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§14. Fastställa arvoden för föreningens funktionärer. Föreslås samma som för 2020 
 
 

Ordförande, Sekreterare och Kassör 200€  

• Styrelsemedlem 50€  

• Gårdskarl 200€  

• Skyttekommitténs representant 200€  

• Talkosamordnare 50€  

• Webmaster 200€  

- Mötet fastställde arvodena enligt ovan. 

 

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

för dag- och årskort. Föreslås samma som för 2020. 
 
 

 
 

- Mötet fastställde avgifterna enligt ovan. 

 
§16. 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 Underhållssektionen Christer Malm 
o Älgjakt och hjort/rådjursjakt. Jaktledare. 

Älg Hans Erik Långback är Styrelsens förslag. 2 andra förslag kom, Ralf 
Runonen och Kjell Ahlskog. 

o Omröstning kommer att ske först mellan Ralf och Kjell, röstningen gav 26 röster 
för Ralf och 12 röster för Kjell, 6 blanka. 

o Vinnaren av första röstningen ställdes mot styrelsen förslag, Omröstning mellan 
Hans-Erik och Ralf gav för Hans-Erik 30 röster och för Ralf 13 röster. Mötet valde 
Hans-Erik till Älgjaktledare för 2021. 

o Till Hjort/Rådjur ledare valdes enligt styrelsen förslag Andreas Strömfors, vice 
Kjell Ahlskog. Uppgjorda reglerna följs och bekräftas på höstmötet 2021. 
Båda jaktledarna rapporterar till styrelsen. 
Övriga jaktchefer utses på höstmötet. 

o Till Gårdskarl valdes Isac Hemming. 
o Talkosamordnare utses inom styrelsen. 
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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 
 

o Malaxnejdens skjutsimulator I YMJs jaktstuga 
YMJs dragare Samed Bosnjakovic och Elmedin Sipic, backup Isac Hemming. 
 

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, Isac Hemming. 

 
o Hyran för klubbrummet kommer i fortsättningen att debiteras enligt nedan. 

 
- Möten upp till 10 personer 10€ 
- Möten upp till 20 personer 20€ 
- Möten upp till 30 personer eller mer 30€ 
- Fäster för medlemmar 30€ 
- Fäster för ickemedlemmar 50€. 

 
§17. Införande av årskort B 

• Nya regler för kortet presenterades av sekreteraren. Efter en kort diskussion 
beslöts att bordlägga ärendet till höstmötet, men styrelsen fick en uppmaning att 
betänka reglerna för säsongskort i allmänhet, borde mantalsägande värdesättas 
högre,  

§18. Medlemsansökningar. 
• Följande söker medlemskap. 

o Anton Björkell, bor i klockarbacken med sina föräldrar Mathias 
Björkell och Pernilla Storfors. 

o Johan Pettersson har innehaft säsongskort 2016-2020  
o Tobias Rönnback har innehaft säsongskort i 7 år mellan 2010 

0ch 2020. 
o Tobias Maars har innehaft säsongskort i 5år 
o Jahija Avdic har innehaft säsongskort i 5år 
o Jeanette Samuelsson född i Malax men för tillfället bosatt i Vasa. 

• Samtliga ansökningar godkändes av mötet. 
§19. Säsongskortsansökningar. 

• Jan-Peter Nyman, har tidigare innehaft säsongskort. 

• Jens Dahlgren, ny bosatt i Yttermalax 

• Sebastian Virta, har tidigare innehaft säsongskort. 

• Robin Walderman, har tidigare innehaft säsongskort. 

• Eva Manfolk, har tidigare innehaft säsongskort. 

• Carl-Johan Krooks, har tidigare innehaft säsongskort. 
o Samtliga godkändes av mötet. 

 
§20. Medlemmar som meddelat utträde. 

 

• Bror Svens 

• Anders Forsberg 
§21. Utestående medlemsavgifter. 
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Medlemmar som underlåtit att betala medlemsavgiften under senaste 2 åren 
trots uppmaning har rätt att åter söka medlemskap om så önskas. 

o Patrik Brolund 
o Kenneth Enholm 
o Stefan Sjöholm 
o Jim Westersten. 

- Ovanstående kommer att tilldelas uppsägning med möjlighet att åter söka om så 
önskas vid nästa fakturering i Juli denna sommar. 

 
§22. Behandlas övriga av styrelsen eller enskilda medlemmar till styrelsen, minst tre 

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

 
§23. .Övriga ärenden, information. 
 
 

• Jägarförbundet .YMJ medlem sedan början av 2018 i Jägarförbundet. 
Medlemmar, aktiva medlemmar 2021, 111 st. Kostnad 12e/medlem. 

• Hans Söderback och Alf Grönkvist deltog som representant på 
Jägarförbundets möte vid Norrvalla. 

• Eftersöksgrupper för skadat vilt uppdateras enligt behov. 
 

• Älgjakten.  23 licenser +3 banklicenser utdelade för 2021. 
Flygräkningen 2021 gav 5 observationer för YMJ och 92 för Nejden. 
 

• Vitsvanshjort. Styrelsen föreslår preliminärt 18 licenser. 
Reservation för inventeringen/uppskattningen som görs. 
 

• 100 poäng bör avklaras på stora skjutbanor, gäller både älgjägare och 
hjortjägare. Skjuts med 4 stående och 6 löpande skottserier. 

• Varje uppnått 200 poäng på minibanan och stora skjutbanan berättigar till en lott. 
Till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift. 
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 2021, 
Alf, HS 

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

• Jaktemblem, säljes för 3€ styck till medlemmar. 
 

• Ansökan till Aktiastiftelsen godkänd 1500€ + 1000€. Ansökan också till 
Yttermalax skifteslag. 1000€ summan märkt för grillhuset 

• Arbetet med byggena fortsätter snarast. 
 
 

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

 

• Säsongsbegränsning för utfodring av hjort och rådjur, styrelsens förslag, 
spannmål under månader med snötäcke, i övrigt användes billigare 
alternativ som morötter, potatis och betor. 
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• Alla mat och passplatser bör kommas överens med markägaren. 

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

beslut kan fattas. 
•  

§25. Mötet avslutas 19:47 
 
 
 
Ordförande Johan Lindroos                                          Sekreterare Alf Grönkvist 
 
 
 
Protokolljusterare:  
 
 
Mats Back                                                                         Christer Hägen 


