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Protokoll fört vid Yttermalax jaktförening rf:s 

Höstmöte 2021.08.08 18:00 i jaktstugan. Närvarande ca 35 medlemmar. 

 

 

 

 

§1. Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:01 
§2. Till ordförande valdes Johan Lindroos och sekreterare Alf Grönkvist 

§3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Andreas Strömfors och Lukas 

Strömfors. 

§4. Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§5. Stadgeenliga ärenden för höstmötet. 

a. Omröstningen genomfördes inte , Patrik Högfors återvaldes. 

b. Fridlysningar. 

i. Fasanen är fredad under jaktåret. 

 

 

 

§6. Höstens jakttider 

 

• Jägaren 4/2021 

- Se https://www.lehtiluukku.fi/lehti/jagaren/_read/04-2019/216566.html 

- Vitsvanshjort:. Avgifter enligt budgeten 30€ deltagaravgift, fällavgifter för hjort stor 60€, 

kalv 25€. 

- Älgjakt, start: 9.10 Budgeten presenterades av Hasse. Deltagaravgift 80€ 

- Förslag på försäljning av en älg för att hålla ned avgiften. 

− En älg säljes. 

Rådjur 1.9.2021-15.02.2022. 

2 per man. Samjakt som tidigare, styrelsen kan begränsa om så anses befogat. 

Fällavgift för rådjur 10€. 

 

 

§7. Förvaltningsplaner 

 

Licenser:  

a. Älg 23 beviljade. 

b. Hjort 23 beviljade 

         
 

§8. Jaktledare klövdjur 

 

-Vitsvanshjortsjakt vald på årsmötet: Andreas Strömfors, vice Kjell Ahlskog. 

https://www.lehtiluukku.fi/lehti/jagaren/_read/04-2019/216566.html
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           -Rådjur: Koordinator Andreas Strömfors. 

 

 

Älgjakt 

a. Jaktledare . Hans-Erik Långback  

b. Hundlag 1. Jaktchef Kjell Ahlskog, vice Robin Björklund och Rasmus Vierinen 

c. Hundlag 2. Jaktchef Johan Lindroos vice Knut Storm och Christer Malm 

d. Drevlaget:   Jaktchef Carl-Fredrik Långback, vice Börje Herrgård, H Söderback. 

- Drevchef Christer Hägen och Kenneth Roos 

e. Styckning hudar och slaktavfallsansvarig. 

 

o Styckningsansvarig, Börje Herrgård. 

o Hudar och slaktavfall Hans Söderback. 

 

 
Älg/VsvHj möte Sön 19/9 kl 18:00 

 

§9. Småviltsjakten. 

 

a. Duv och grågåsjakten enligt statens bestämmelser. 

b. Räv, hare, (harjakten i skärgården med drivande hund börjar från 1.12 på 

småholmar), änder och andra sjöfåglar jagas enligt statens bestämmelser.  

c. Skogsfåglar: Orre, 2 per dag och jägare, endast svartorrar. Max 10 per år. om 

orrjakt kommer tillåts av viltcentralen. 

d. Tjädertupp, 1 per jägare och säsong. Fredade i skärgården enligt 

överenskommelse med ÖMJ. 

e. Rapphöns, och övrigt småvilt enligt statens bestämmelser. 

f. Undantagstillstånd för skarvjakt beviljat i Malax skärgård 2021-2023 20.08-

31.10 (30 skarvar per år) får ej användas som föda. 

g. Av jägarförbundet erhållna 2 presentkort till Kurre a50€ föreslås av styrelsen 

som pris. Tävling att fånga smårovdjur och skadefåglar. 

 

 

 

 

§10. Säsongskort B. 

a. Införes under 1 år på prov. Styrelsen har rätt att bevilja. 

 

§11. Övrig information 

 

a. Gemensamma mötet med ÖMJ presenterades för mötet. 
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• Gemensam jaktdag ÖMJ/YMJ arrangeras lördag 29 01 2022, alt 5 febr 2022. 
Yttermalax i tur att arrangera 

• Vilttriangeln.- gicks 07.08. 

• Röjning av skogsbilvägar. 

Norra i tur. 

 

§12. Andra ärenden, information. 

• Kassaställning per 08.08 2021  

Aktia 8858,28, OP 2683,33 

• Byggprojekt status, lidret under jobb, dörren kvar. Sidlandet startar snart. 

• Utfordringssäd och slickstenar på gång. 1500e i budgeten. 

• Gemensam ungdomskväll med ÖMJ, fällor, simulator, luftgevär, korv och läsk. 

• Vildsvinsavtal med gjort med ÖMJ, ok 

• Av jägarförbundet erhållna fällor, tänkt för villabor, folk utan jaktkort. Isac Hemming har 

lovat att ta hand om utdelning och skolning. 

• Talkoanvarig för grillen, Andreas Strömfors 

 

§13. Medlems och säsongkortsansökningar. 

a. Isac Nygård ansöker om medlemskap i Yttermalax jaktförening r.f. Isac är 

Dennis son, född och uppvuxen i Yttermalax. Beviljas. 

b. Sebastian Brevik ansöker om säsongskort i Yttermalax jaktförening. Har haft 

tidigare. Beviljas. 

 

§14. Övriga ärenden framförda på mötet. 

a. Malaxnejdens stövarklubb anhåller on marker godkännes som vanligt. 

b. Malaxnejdens stövarklubb ansöker om provmarker, godkännes. 

c. Kuljakten på gåsar på åkrarna förbjudes under året. 

d. Medlem kan bjuda in gästägare från ÖMJ på rådjursjakten, kvoten går av 

värdens.  

e. Grilltaket sidlandet, Ante är dragare och ansvarig för bygget, talkogrupper 

enligt älgjaktlagen, grupper på 5-6 personer. Gruppdragare är ansvarig för 

gruppen. 

 

• Anmälan till älg och vitsvanshjortjakt 

• Deltagarlistan från förra året läses upp och konfirmeras deltagande. 

• Efteranmälningar till älgmötet. 

 

 

§15. Mötets avslutande. 

 

 

Mötet avslutades 19:15 
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Ordförande: Johan Lindroos.                                                          Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

Protokolljusterare:  

 

Andreas Strömfors                                                                                     Lukas Strömfors 

 

                                         


