
 Övermalax jaktklubb r.f. 
 

 
 
Föredragningslista: Höstmöte söndag 6.8. 2017 kl.18:00 i Jaktstugan 
Närvarande enligt bifogad separat lista. 

 

§ 75. Mötets öppnande. 

 Ordförande Ola Sandqvist öppnade mötet kl. 18.05 

 

§ 76. Tyst minut hölls för  Gustav Vesterkvist 

 

§ 77.  Val av mötesordförande och sekreterare. 

 Ola Sandqvist valdes till ordförande    Tomas Dahlgren valdes till sekreterare 

 

§ 78.  Val av två protokolljusterare. 

 Till protokolljusterare valdes Sven Hemming och Tom Nyman 

 

§ 79.  Mötets laglighet och beslutförhet. Annonser I VBL och Pohjalainen Sön.30.07.17, 

Malax TV bildslingan och Övermalax jaktklubbs hemsida. 

 Mötet konstaterades lagligt sammankallat 

 

§ 80. Jägarförbundets representant 

 Lars Kärkinen presenterade verksamheten 

 

§ 81. Markägarkött 

 Mötet godkände markägar brevet (bifogas fi. Och sv.) 

 Soppdagen annonseras i vasabladet och pohjalainen  

 

§ 82.  Jakttiderna 2017-2018. 

 

Styrelsen föreslår att vi jagar som förut med följande begränsningar :  

Duvjakten börjar 10.08 

Hjortjakten börjar sista helgen i september (30.09) 12 licenser 

Älgjaktet börjar 14.10 38 licenser 

tio skogsharar per jägare / en tjäder per jägare per säsong / två orrar per dag 



och jägare / ripan är fredad / fasanhönan är fredad. 

 2 Rådjur / medlem eller A kort 

 (Styrelsen fick i uppdrag att göra en förvaltningsplan för småklövvilt) 

 Skarvjakt 20.08-31.10 i tre år (30 licenser/år) 

 Tomas Dahlgren utsågs till kontaktperson för skarvjakten. 

  

 Godkändes av mötet 

 

§ 83.  Julafton och juldagen är fredade. 

 

§ 84.  Skärgårdsjakten som förut. Inga dagkort får säljas för jakt i yttre skärgården. 

  

 

§ 85.  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.   

 

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

 

§ 87.  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. 

  

• Obs! Jaktkortet skall betalas före man går ut på jakt dock senast den 31.8.  

 

• Enligt årsmötesbeslut debiteras 10 euro för ej inlämnade fångstlistor .  

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

 

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

framkomma för vem jaktkortet gäller. 

 

-Ny dagkortsförsälgare Olli Peltoniemi 

Ändras på hemmsidan 

 

§ 88. Årskortsansökningar har inkommit från följande:  

 

-Ari Isosalo    B-kort 



-Mika Flemming  B-kort 

-Johan Malm  B-Kort 

-Kristoffer Malm B-Kort 

-Mathias Malm  B-Kort 

                -Sem Timmerbacka                  B-kort 

-Kristian Rönnblad                  B-kort 

-Simon  Rönnblad B-kort 

                 -Kim Back  B-kort 

                 -Kenneth Vesterqvist A-kort 

                 - Hartvik Pettri  B-kort 

                 - Söderholm  B-kort 

  Godkändes av mötet 

 

§ 89.            Inkomna provmarksansökningar 

 Malaxnejdens stövarklubb 

 Österbottens Älghundsklubb 

 Godkändes av mötet 

 

§ 90.  Röjningen av bilskogsvägarna.  

 Offerter tas in   

 

§ 91. Mötet med Yttermalax 

 Ola presenterade ett sammandrag av mötet 

 

§ 92. Skottpeng  Räv till 10€ så har vi alla lika som Ymalax 

 Godkändes av mötet 

 

§ 93. Renoveringen 

 En Tillägsbudjet på 2000€ beviljades av mötet 

 

 

 

§ 94.  Övriga ärenden 

 Påminn om jaktetik  

 Uppmana alla att kolla att saltstenar är i skick 

 Anmälan till älgjakten och vitsvanshjortsjakten görs på älgjaktmötet. 

Malaxnejden söker om 1 lolicens  (Johan Stoor jaktchef Jens Stoor Vice ) 

Älgjaktschef möte 31.08   ,Styrelsen+Jaktschefer 10.09   ,Älgjaktsmöte 24.09 



 

 

§ 95. Mötet avslutades kl.19.50 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Övermalax den 6.8.2017  
 
 
_____________________   ________________________ 
Ordförande Ola Sandqvist  Sekreterare Tomas Dahlgren 
  
 
 
Protokolljusterare: 
 
 
______________________  ________________________ 
    
Sven Hemming   Tom Nyman 
 

 

 

 

 

 


