
 Övermalax jaktklubb r.f. 

Regler för beviljande av medlemskort och årskort 

Medlemskort 
1. Medlemskort beviljas endast åt personer bosatta inom Övermalax jaktklubbs område. Övriga kan bli 

medlem enligt stadgarnas §4 och §9.14 
2. Medlemskort beviljas inte direkt åt personer som avlagt jägarexamen utan först året därpå vid årsmötet. 

Däremot beviljas ett årskort till samma pris som medlemskortet. 
3. Inflyttade fastboende kan efter 5 år på ansökan till årsmötet, vilken bör vara skriftlig, beviljas 

medlemskapet. 
4. Skriftligt jaktarrendeavtal med jaktklubben skall föreligga för de marker personen äger, i annat fall kan 

inte medlemskap beviljas. Om jaktarrendeavtalet utgår indrages medlemskortet. 
5. Medlemskort beviljas ej person som är medlem i annan jaktvårdsförening än Malaxnejdens 

jaktvårdsförening. 
6. Medlemskortet skall alltid anhållas om skriftligen till årsmötet och personen ifråga vara närvarande. 

Årskort A 
1. Årskort A har samma pris som medlemskortet och berättigar till all jakt. 
2. Beviljas åt personer som har tagit jägarexamen och bor inom Övermalax jaktklubbs område. 
3. Beviljas åt inflyttade som skriftligen anhåller om årskortet till höstmötet. Närvaro vid höstmötet 

obligatorisk. Personer som är födda och uppvuxna i Malax och fastboende kan efter avklarad 
jägarexamen erhålla ett A-kort genast. 

4. Beviljas åt personer som har anknytning till Övermalax Jaktklubb. Personen ifråga måste ha nära 
släkting, far eller mor, som är medlem i jaktklubben.  

5. Skriftligt jaktarrendeavtal med jaktklubben skall föreligga för de marker personen äger, i annat fall kan 
inte årskort beviljas. Om jaktarrendeavtalet utgår indrages årskortet. 

6. Årskort A beviljas ej person som är medlem i annan jaktvårdsförening än Malaxnejdens 
jaktvårdsförening r.f. 

7. Årskort A kan indras när som helst av styrelsen om behov föreligger. 

Årskort B 
1. Årskort B har annat pris är de övriga. Gäller på ett bestämt område och berättigar ej till jakt på hjortdjur. 

Det kan även gälla bara ett visst bestämt vilt. 
2. Årskort B kan beviljas åt personer som på ett särskilt sätt bistått jaktklubben, efter prövning av styrelsen. 
3. Årskort B kan beviljas åt sådan person som äger stora markområden, över 10 ha, som är av strategisk 

betydelse för klubben och skriftligt jaktarrendeavtal med jaktklubben föreligger. Styrelsen måste pröva 
varje enskilt fall. 

4. Den som önskar ett dyligt årskort bör närvara vid höstmötet och skriftligen anhålla om det varje år till 
höstmötet. 

5. Årskort B berättigar inte till att ta ut dagkort. 
6. Årskort B kan indras när som helst av styrelsen om behov föreligger. 
 
Ovansående regler utarbetade 1987 och i januari 1996 genomgångna av styrelsen varvid en del tillägg och förändringar gjordes. 
Reglerna behandlades på årsmötet den 3:e mars 1996 var de godkändes. I januari 2010 har reglerna uppdaterats av styrelsen och 
reglerna behandlades och godkänndes på årsmötet 27.01.2010.  
År 2018 och 2021 uppdaterades reglerna på årsmötet enligt sakkunnigas och styrelsens förslag. 


