
 Övermalax jaktklubb r.f.  
 

Höstmöte söndag 5.8. 2018 kl.17:00 i Jaktstugan 
Närvarande enligt separat lista. 

 

§ 74. Mötets öppnande. 

 Mötet öpnades av ordförande Ola Sandqvist kl.17:00 

 

§ 75. Tyst minut  

Tyst minut hölls för  Georg Österback,Lars Stormblad och Mikael Björklund 

 

§ 76.  Val av mötesordförande och sekreterare. 

 Ola Sandqvist valdes till ordförande och Tomas Dahlgren till sekreterare 

 

§ 77.  Val av två protokolljusterare. 

 Lorentz Uthart och Per-Hendrik Storm valdes 

 

§ 78.  Mötets laglighet och beslutförhet. Annonser I VBL och Pohjalainen Sön.29.07.2018  

och Övermalax jaktklubbs hemsida. 

 Mötet konstaterades lagligt sammankallat 

 

§ 79. -Styrelsens förslag till uppdaterade regler för medlemmar, A-kort, B-kort 

 (Bilaga nr.1) 

 Uppdaterade reglerna för årskorten godkändes av mötet 

 -Bilaga i jaktkortet med möteskallelser och info. (Bilaga nr.2) 

 Ola informerade om bilagan i jaktkortet 

 

§ 80.  Jakttiderna 2018-2019. 

 

-Styrelsen föreslår att vi jagar småvilt enligt statens bestämmelser. 

Godkändes av mötet. 

-Kontrollera alla jakttider och begränsningar i Jägaren! 

Ola informerade 

-Rådjursjakten börjar 01.09.2018 Obs! Anmäl till OmaRiista och Bertil Stormblad. 

Ola informerade 



 

 

-Hjortjakten börjar 29.09.2018   14 licenser  (12st år 2017) 

Mera info på Älg- och Hjortjaktsmötet 

-Älgjakten    börjar 13.10.2018  35 licenser   (38st år 2017) 

 Mera info på Älg- och Hjortjaktsmötet 

 

§ 81.  Julafton och juldagen är fredade. 

 Godkändes av mötet 

 

§ 82.  Skärgårdsjakten  

Som förut. Inga dagkort får säljas för jakt i yttre skärgården. 

 Avtalet med Forststyrelsen (info på övriga ärenden) 

 Till Kännedom 

 Mötesprotokollet från gemensamma mötet med Yttermalax finns till påseende  

 på klubbens hemsida. 

 

§ 83.  Fredningsområdena.  

- Åjakten som förut dvs Ån är fredad från Yttermalax rån till Nybro och 50 m på 

vardera sidan. Smårovdjursjakt med fällor är dock tillåten på fredningsområdena.   

Till kännedom 

 

§ 84.  Vittrianglarna gås i augusti. Roger Herrgård och Jarmo Hahto sköter om. 

 Till kännedom 

 

§ 85.  Jaktkortet:   

• Fyll i jaktkortets fångstlista samt de personuppgifter som inte stämmer och 

lämna in dem senast 31.12. i postlådan vid jaktstugan eller via mail, 

meddelandefält ska fyllas I med jägarens namn. Adressen finns på jaktkortet. 

Till kännedom 

 

  

• Obs! Jaktkortet skall betalas före man går ut på jakt dock senast den 20.8.  

Till kännedom 

 

• Enligt årsmötesbeslut debiteras 10 euro för ej inlämnade fångstlistor .  

Alla skall lämna in fångstlista oavsett om man har någon fångst eller ej. 

Diskussion och beslut angående straffavgift om jaktkortet ej är betalt i tid.       



Styrelsens förslag på straffavgift på 20,00€ för  försenad jaktkortsavgift godkändes av 

mötet. 

 

• Kom ihåg att om någon annan än jaktkorts innehavaren betalar skall det 

framkomma för vem jaktkortet gäller.   

 Till kännedom 

 

§ 86. Årskortsansökningar har inkommit från följande:  

 

o Ari Isosalo    B-kort 

o Mika Flemming  B-kort 

o Kristoffer Malm B-Kort 

o Mathias Malm B-Kort 

                -Lars-göran Söderholm B-Kort 

-Kristian Rönnblad                  B-kort 

-Simon  Rönnblad B-kort 

                 -Joel Hägen  A-kort 

 Samtliga godkändes 

 Om det inkommer ytterligare A-korts ansökningar fick styrelsen 

 Mandat att godkänna enligt dom nya reglerna 

                  

 

§ 87.            Inkomna provmarksansökningar 

 Malaxnejdens stövarklubb 

 Österbottens Älghundsklubb 

 Västkustenstensdreverklubb  

 Österbottenstaxklub 

 Samtliga godkändes av mötet 

  

§ 88.  Röjningen av bilskogsvägarna.  

 Ola begär in offerter 

 

§ 89. Mötet med Yttermalax 

 Ola informerade kort om mötet 

 

§ 90. Skottpeng  

 nu även på Kaja 1€ , inga andra förändringar 

Godkändes av mötet 



 Smårovdjurstävlingen och skadefågeltävlingen (Bertils fällor/lotter) 

 Till kännedom 

 

 

 

§ 91.  Övriga ärenden 

-Påminn om jaktetik. 

Etiska reglerna finns på hemsidan 

- En riklig fångstlista förutsätter även en ordentlig viltvårdsinsats såsom anläggande 

av viltåkrar, utsättande av saltstenar, decimering av skadedjur och skadefåglar samt 

deltagande i talko som ordnas och framför allt arrendekontraktsupprätthållandet!  

Till kännedom 

Problem med dom gröna saltstenarna som spricker sönder,kila fast stenarna  

ordentligt så håller dom bättre. 

 -Renoveringen  

 Ola presenterade vad som har blivit gjort (golven skrubben mm.) 

 -Skjutbanan 

 Ola uppmanade till klubbkvällar 

-Jägarförbundet 

Övermalax jaktklubb har gått med och är därmed största enskilda förening i svenska 

österbotten, Ola informerade om deras verksamhet 

Johan stoor hade en del punkter som Ola skall framföra 

-Anmälan till älgjakten och vitsvanshjortsjakten görs på älgjaktmötet 19.09.2018 

Till kännedom 

-Johan och Ola informerar kort om förhandlingarna med Forsstyrelsen. 

Johan och Ola informerade kort om förhandlingarna med Forsstyrelsen 

Info kommer på hemsidan när kontrakt är skrivna. 

-Vargsituationen.  

Den är som den är, visar sej när det kommer spårsnö. 

-Ingen Lo-jakt denna vinter 

Till kännedom 

-Märkta mårdhundar 

Det har blivit märkt 2st i Replot, prispeng på 50€ för halsbanden 

 Telefonnr. Kommer på hemsidan 

 -Ola informerade om den nya vapenlagen som utarbetas. 

 

§ 92. Mötet avslutas. 

 Mötet avslutades kl.18:12 



  

 

 
Övermalax den 5.8.2018  
 
 
_____________________   ________________________ 
Ordförande Ola Sandqvist  Sekreterare Tomas Dahlgren 
  
 
 
Protokolljusterare: 
 
 
______________________  ________________________ 

 

Lorenz Uthardt   Per-Hendrik Storm 

 

 


