
Övermalax jaktklubb r.f.     
Höstmöte 4.8.2019 kl.19:00 
 
 

Närvarande enligt separat lista 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

 Ordförande Ola Sandqvist öppnade mötet kl.19:00 

 

§ 2. Tyst minut hölls för  Lars Stoor, Kurt Hagner, Bengt Engsbo, Nils 

Gullholm, Peter Silfver och Ole Herlin. 

 

§ 3.  Val av mötesordförande och sekreterare. 

 Ola Sandqvist valdes till ordförande och Tomas Dahlgren valdes till sekreterare 

 

§ 4.  Val av två protokolljusterare. 

 Gustav Smulter och Johan Stoor valdes av mötet 

 

§ 5.  Mötets laglighet och beslutförhet. Samtliga jaktkort som delades ut i augusti 

2018 hade en bilaga som även innehöll en personlig kallelse till årsmötet och 

just detta höstmöte. Föredragningslistans godkännande 

  

Godkändes av mötet med uppmaning av Johan Stoor att införa en paragraf  

 med info om Jägarförbundets verksamhet 

  

 

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

Styrelsen föreslår denna gång endast en förändring. B-korts innehavare skulle få 

rätt att fälla 1 rådjur denna säsong. 

Styrelsen föreslår att inte någon kan få ett gratis jaktkort mer för att de har 

uppdrag som styrelsemedlem eller annat. Pris nu 5 €. 

 

Godkändes av mötet 

 

§ 7.  Jakttiderna 2019-2020. 

 

Styrelsen föreslår att vi även detta år jagar småvilt enligt statens bestämmelser. 

Godkändes av mötet 



Kontrollera alla jakttider och begränsningar i Jägaren! 

Rådjursjakten börjar 01.09.2019 Obs! Anmäl till OmaRiista och Bertil 

Stormblad. 

Hjortjakten börjar 28.09.2019   16 licenser   

Älgjakten    börjar 12.10.2019  38 licenser   

   

Ordförande informerade 

 

§ 8.  Julafton och juldagen är fredade. 

 Godkändes av mötet 

 

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

skärgården.(Storskärsområdet) Avtalet med Forststyrelsen.  

 Godkändes av mötet 

 

§ 10.  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.   

- Jaktklubben har fått arrende på markerna runt fiskdammarna i Kolnebacken 

med villkoret att där ej jagas fåglar eller annat så att de som fiskar störs. 

 

Godkändes av mötet 

 

 

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

 Ordförande informerade 

 

§ 12.  Jaktkortet:   

• Fyll i jaktkortets fångstlista samt de personuppgifter som inte stämmer 

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

klubbens hemmsida, meddelandefält ska fyllas i med jägarens namn. 

Adressen finns på jaktkortet. 

  

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

20.8.2019 

 

• 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.  

Årsmötet beslöt även 20€ i straffavgift om betalningen sker efter 

20.08.2019.      

(Bertil undersöker möjlighet till kvitans från hemmsidan för inlämnad 

fångstlista p.g.a strul med hemsidan) 

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

framkomma för vem jaktkortet gäller. 

 

Ordförande informerade 

 

§ 13. Årskortsansökningar har inkommit från följande:  

  Oliver Asumaa A-kort 

  Johan Dahlgren A-kort 

  William Ekroos A-kort 

  Kristoffer Bjurs A-kort 

  Su Reh  A-kort 

 

o Ari Isosalo    B-kort 

o Mika Flemming  B-kort 

o Kristoffer Malm B-Kort 

o Mathias Malm B-Kort 

o Petri Hartvik B-Kort 

                -Sem timmerbacka B-Kort 

-Kristian Rönnblad                  B-kort 

-Simon  Rönnblad B-kort 

-Kim Back  B-kort 

-Lars-Göran Söderholm B-kort 

Styrelsen fick fullmakt att godkänna inkommande ansökningar om 

dom är enligt föreskrifterna 

    

Samtliga ansökningar godkändes av mötet               

 

§ 14.            Inkomna provmarksansökningar 

Malaxnejdens stövarklubb, Österbottens Älghundsklubb, Västkustens 

dreverklubb, Österbottens taxklubb brukar anhålla.  



Föreslås att styrelsen  

får bevilja när anhållan inkommer. 

 

Godkändes av mötet 

 

§ 15.  Röjningen av bilskogsvägarna. (Kjell Söderman år 2017,Tobias Dahlbom 

2018) 

 Fråga Lindholm,Söderman och Dahlblom Majors m.fl. Östra sidan i år 

 Tillkännedom 

 

§ 16. Mötet med Yttermalax 

 Ordförande informerade om ändringar som gjorts på mötet 

 (Finns till påseende på hemsidan) 

 

§ 17. Skottpengar,   

Styrelsen föreslår inga  förändringar. 

Godkändes av mötet 

 

 Smårovdjurstävlingen och skadefågeltävlingen (Bertils fällor/lotter) 

 Tillkännedom 

 

§ 18.  Övriga ärenden 

 -Arrendekontrakten inlämnas senast 31.08.2019 Postlådan vid jaktstugan 

-Påminn om jaktetik. 

- 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!  

-Aktastiftelsens bidrag år 2019 var 5000€! Bord byggdes av Lag3. Avloppsröret 

grävdes upp, byggdes och isolerades av styrelsen och Mitts Thomas. Styrelsen 

tog ner gamla lampor och ledningar i jaktstugan och ....... installerade nya. 

Ungdomssatsningen riktades till åk 5-6 Övermalax lågstadie. 

-Skjutbanan. Alla lag egna klubbkvällar. Lag3 och Lag2 skött om provkvällar. 

-Jägarförbundet 

-Anmälan till älgjakten och vitsvanshjortsjakten görs på älgjaktmötet söndagen    

den   22.09.2019  Inga efteranmälningar. 

 

 



Tillkännedom 

 

-Årsmötetets beslut angående fällavgifter, korrigering föreslås nu att inga 

förändringar på hjortavgifterna från 2018 men 10 euro  för fällt rådjur(faktureras 

i december) 

Godkändes av mötet 

 

-Ordförande presenterade bilagan som kommer med jaktkortet (kallelse till 

möten) 

 

-Utfodring av hjort och rådjur , kommer mera info på älgmötet 

 Tillkännedom 

 

§ 19. Mötet avslutades kl.20:20 
 
  
  
 
 
Övermalax den  4.8.2019 
 
____________________   ________________________ 
Ordförande Ola Sandqvist  Sekreterare  Tomas Dahlgren 
 
Protokolljusterare: 
 
____________________   ________________________ 
Gustav Smulter   Johan Stoor 


