
Höstmöte måndag 9.8. 2015 kl.18:00 i Jaktstugan 
Närvarande enligt separat lista 

 

§ 61. Mötets öppnandes kl 18.04 

 Tyst minut för Axel Revahl 

 

§ 62.  Till mötesordförande valdes Jari Nikko och till sekreterare Mårten Qvist 

  

§ 63.  Till protokolljusterare valde Johan Stoor och Bertel Stoor. 

  

§ 64.  Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

Annonser I VBL 2.8.2015  och Pohjalainen 2.8.2015, Malax TV bildslingan och 

Övermalax jaktklubbs hemsida. 

  

 

 

§ 65.  Jakttiderna 2015-2016. 

 Styrelsens förslag tillsammans med yttermalax är att duvjakten börjar 20.8.  

Styrelsen föreslår att vi jagar som förut med följande begränsningar :  

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

dag och jägare / ripan är fredad / fasanhönan är fredad. 

Godkändes 

 Förslag att begränsningen på ett rådjur / medlem A-kortsinnehavare tas bort.  

Motförslag 2 rådjur / jägare (medlem eller A-kort) 

Mötet beslöt att 2 rådjur / medlem eller årskort A innehavare ej  

B-kortsinnehavare får skjutas.  

Godkändes 

Styrelsen kan gå in och stoppa rådjurjakten om det skjuts för mycket. 

 Skall anmälas till Bertil Stormblad. 

 Godkändes 

§ 66.  Julafton och juldagen är fredade. 

 Godkändes 

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

 OBS! dagkort säljs även 20.8. 

 Godkändes  

 

 

 

 



§ 68.  Fredningsområdena. Rådjur och vitsvanshjortar är fredade i 

hjortdjursnavet(viltåkern) i Rösle.. Åjakten som förut dvs Ån är fredad 

Yttermalax rån till Nybro och 50 m på vardera sidan. Smårovdjursjakt med 

fällor är dock tillåten på fredningsområdena.   

 Godkändes 

 

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

 Till kännedom 

 

§ 70.  Jaktkortet:  

• Fyll i jaktkortets fångstlista samt de personuppgifter som inte stämmer 

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

kassören via posten, via email, meddelandefält ska fyllas I med jägarens 

namn. Adressen finns på jaktkortet. Obs! skall betalas före man går ut på 

jakt dock senast den 31.8.  

 

• Enligt årsmötesbeslut debiteras 10 euro för ej inlämnade fångstlistor . 

 

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

framkomma för vem jaktkortet gäller. 

Godkändes 

 

§ 71. Årskortsansökningar har inkommit från följande:  

 

o Ari Isosalo    B-kort  

o Sem Timmerbacka B-kort 

o Mika Flemming  B-kort 

o Johan Malm  B-Kort 

o Kristoffer Malm B-Kort 

o Mathias Malm B-Kort 

o Bengt Östman B-kort Ny 

o Patrik Högfors A-kort Ny 

Godkändes 

 

§ 72.  Röjningen av bilskogsvägarna sker i år på östra sidan om ribäcksbägen. 

 Till kännedom 

 

 



§ 73. Mötet med Yttermalax. 

Ordförande läste upp mötesprotokollet från gemensamma mötet med Yttermalax 

den 27.7.2015. 

 Till kännedom 

 

§ 74.  Övriga ärenden 

- För 50 euro i året får vi hyra in oss i yttermalax jaktstuga för 

att skjuta med nejdens införskaffade skjutsimulator, egen 

skärm kostar 600 euro.  

Godkändes 

- Jaktledarmöte vid korsholms skolor 26.8.2015 kl 18.00.  

Till kännedom 

- Kust-österbotten kommer att få ca 100 vikarelicenser, Om man 

vill ha licenser kontakta Stefan Pellas som ger vidare 

information om vem som delar ut licenser. 

Till kännedom 

- Malaxnejden söker om 7 lolicenser 

Till kännedom 

  

 

 

§ 75. Mötet avslutas 19.01 
 

Övermalax den 9.8.2015 
  
 
 
______________________  ________________________ 
Ordförande Jari Nikko   Sekreterare Mårten Qvist 
 
 
Protokolljusterare: 

 
 

 
______________________  ________________________ 

Johan Stoor    Bertel Stoor 


