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Årsmötesprotokoll 2023.02.05 klockan 18:00 vid klubbhuset. 
 
Närvarande: 54 personer (Varav 49 personer med rösträtt.) 
 
§1. Mötet öppnades 18:00 
 
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

• Till ordförande valdes Johan Lindroos, sekreterare Ralf 

Runonen 

 
§3. Val av viceordförande och vice sekreterare för mötet 

• Till vice ordförande valdes Ola Sandqvist, till vice sekreterare Börje Hyden 
§4. Laglighet och beslutförhet. 

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

• Mauritz Ostberg och Christer Storfors  
§6. Verksamhetsberättelse för 2022 

• Lästes upp av sekreteraren och godkändes av mötet 
§7. Bokslut för 2022 (01.01.2022—31.12.2022), kalenderår. 

• Presenterades av Kassören. 
§8. Verksamhetsgranskarnas utlåtande. 

• Presenterades av Kassören, inga anmärkningar givna. 

 
§9. Godkännande av och fastställande av bokslutet. 

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

• Paragraf 10 leddes av Ola Sandqvist 

• 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 Söderback av ordinarie medlemmar. 
Christer Malm Begärt utträde. Johan Lindroos återval samt suppleanterna Lukas 
Strömfors och Rasmus Vierinen föreslås av styrelsen att bli medlemmar.  

• Stämman beslutade åter val av Johan Lindroos som styrelsen föreslog. 

• Stämman föreslog mot styrelsen förslag, Niklas Herrgård samt Långback Carl-
Fredrik. Båda fick understöd. Sluten röstning begjordes. 

• Röstning Nr 1 Var mellan Herrgård och Långback 
Det löd med 23 jämte mot 23 samt 4 tomma röster, omröstning gjordes och den 
blev, Långback fick 26 st, Herrgård 22 st samt 1 tom röst. 

 
• Röstning Nr 2 Blev gjort mellan Lukas Strömfors och Långback Carl-Fredrik. Den 

blev som sådan Strömfors fick 28 st, Långback 20 st. Samt 1 tom röst. 
 

• Röstning Nr 3 Blev gjord mellan Rasmus Vierinen och Niklas Herrgård. Den blev 
som sådan Vierinen fick 13 st, Herrgård 36 st.  

 

• Till nya suppleanter valdes. Dan Utgård, Långback Carl-Fredrik, Ahlskog Kjell 
och Hemming Isac. 
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o Styrelsen för 2023 består av: Ordförande Johan Lindroos, medlemma: 
Ralf Runonen, Patrik Högfors, Lukas Strömfors, Niklas Herrgård, Hans-
Erik Långback och Alf Grönkvist 

o Suppleanter: Dan Utgård, Långback Carl-Fredrik, Ahlskog Kjell och 
Hemming Isac.  

 

 
§12. Val av verksamhetsgranskare 

• Thomas West och Emilia Wikman återvaldes. 
§13. Verksamhetsplan samt budget för 2023. 

• Presenterades av Viceordförande 

• Mötet godkände verksamhetsplanen 

• Mötet godkände budgeten. 

 
§14. Fastställa arvoden för föreningens funktionärer. Föreslås samma som för 2022 
 
 

Ordförande, Sekreterare och Kassör 200€  

• Styrelsemedlem 50€  

• Gårdskarl 200€  

• Skyttekommitténs representant 200€  

• 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 2022. 
 
 

 
 

• Mötet fastställde avgifterna enligt ovan. 

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

jaktvårdsförening. 
 

o Representant i MNJVF.s styrelse. Johan Lindroos. Samt Viceorföranden. 
 

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

o Älgjakt och hjort/rådjursjakt. Jaktledare. 
Älg Hans-Erik Långback  
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Hjort/Rådjur. Förslag gavs från styrelsen Ralf Runonen. Stämman föreslog 
Andreas Strömfors. Sluten omröstning begärdes. Ralf fick 12 röster, Andreas fick 
37 röster. Andreas Strömfors är vald till jaktledare för hjort och rådjur. Uppgjorda 
reglerna följs och bekräftas på höstmötet 2023. 
Båda jaktledarna rapporterar till styrelsen. 
Övriga jaktchefer utses på höstmötet. 

o Gårdskarl. Isac Hemming. 
o Talkosamordnare utses inom styrelsen. 
o Webbmaster 

Lukas Strömfors och som stödperson utan arvode Hans Söderback 
 

o Minibane ansvariga Kjell Ahlskog Knut Storm, reserv Mauritz Ostberg skyttet 
påbörjas. 
 

o Malaxnejdens skjutsimulator I YMJs jaktstuga 
YMJs dragare Kjell Ahlskog, 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 30€ förmedlem och 50€ för andra. 

 
§17. Medlemsansökningar. 

• Följande söker medlemskap. 

• Kim Marins  

• Petter Isolammi 

• Lukas Törnqvist 

• Andreas Bäck 

• Samtliga, ansökan godkänns. 
§18. Säsongskortsansökningar. 

• Följande söker förnyat Säsongskort. 

• Robin Valdeman  

• Vestblom Susanna  

• Vestblom Fhilip 

• Mötet godkänner dessa. 
§19. Medlemmar som meddelat utträde. 

 
Jenny Ahlbäck 
Alef Holmlund. 

 
 
§20. Utestående medlemsavgifter. 

15 st 
§21. Behandlas övriga av styrelsen eller enskilda medlemmar till styrelsen, minst tre 

veckor före årsmötet framförda ärenden. 
 

§22. Motioner, inga motioner har kommit in.  
 

 
§23. .Övriga ärenden, information. 
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• Jägarförbundet. YMJ,s medlemskap avslutat.  
• Eftersöksgrupper för skadat vilt uppdateras enligt behov.  
• Älglicenser och Hjortlicenser. Möte med jaktchefer och ansökan efter 

det.  
• Rådjuret föreslås fritt. Ingen bockjakt på våren.  
• Rådjuret anmäls i oma riista.  
• Vildsvinsavtal med ÖMJ i kraft.  
• 100 poäng bör avklaras på stora skjutbanor, gäller både älgjägare och 

hjortjägare.  
• Varje uppnått 200 poäng på minibanan eller stora skjutbanor berättigar 

till en lott. Till höstens älgjakt utlottas en fri deltagaravgift.  
• Hundklubbarna ansöker om provmarker för kommande säsong.  
• Medlemmar bör tillåta jakt på sina marker.  
• Förnyade arrendeavtal. Arbetet fortsätter.  
• Städning av jaktstugan. Älgjaktlagen i ordningsföljd.  
• Jaktemblem säljes för 3€ styck åt medlemmar.  
• Ansökan till Aktiastiftelsen och Yttermalax skifteslag skall lämnas in.  
• Utfodring av hjort och rådjur. Morötter och betor finns att hämta vid 

jaktstugan. Föreningen har två matplatser färdiga.  
• Alla mat och passplatser bör kommas överens med markägaren.  
• Föreningen behöver ved. Förslag kom på att samla in pengar och köpa 

ved till våra grillhus. 
• Föreslagna premieringar. Hasse Söderback, Alf Grönqvist och Johan 

Lindroos tilldelas silver. Brons tilldelas till Christer Storfors och Kent 
Ahlskog  

• Vilttriangel inventering i februari.  
 
§24. Behandlas övriga eventuella uppkommande ärenden beträffande vilka dock inte 

beslut kan fattas. 
 

§25. Mötet avslutas 19:51. 
 
 
 
Ordförande Johan Lindroos                                          Sekreterare Ralf Runonen 
 
 
 
Protokolljusterare: Storfors Christer   Ostberg Mauritz 
 
 

                                                                 


