
     Övermalax jaktklubb r.f   Årsmöte  
      27.01.2019 i jaktstugan 
 
 

            Närvarande enligt separat lista. 
 

 
§ 1                 Mötets öppnande 

                      Mötet öppnas av ordförande Ola Sandqvist kl. 17.00 
    
 

§ 2 Förrättas val av ordförande och sekreterare för mötet 
  Ola Sandqvist valdes till ordförande Tomas Dahlgren till sekreterare 

 
   § 3 Konstateras mötets laglighet; 

Alla medlemmar och årskortsinnehavare har fått personlig kallelse till 
årsmötet. 
Meddelande på anslagstavlan på klubbens hemsida. 

 Mötet konstaterades lagligt sammankallat 
     

§ 4 Förrättas val av två protokolljusterare/rösträknare. 
 Förrättas val av mötesordförande för § 7  

  Thommy Svevar och Patrik Silfver valdes till protokolljusterare  
  Peter Herrgård valdes till ordförande för §7 

 
§ 5 Den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för 

verksamhetsår 2018 framlägges  
 Ola Sandqvist presenterade verksamhetsberättelsen 

      
 

§ 6 Presentation av räkenskapsberättelsen och verksamhetsgranskarnas 
utlåtande för den förflutna räkenskapsperioden och beslutes på 
basen av dem om godkännande av räkenskaperna och fastställande 
av bokslutet 

 Ola Sandqvist presenterade Räkenskapsberättelsen för 2018 
  

 
 

 
                         § 7 Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga 

redovisningsskyldiga 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
 

  
§ 8 Förrättas val av ordförande för jaktklubben år 2019 

(Ola Sandqvist är styrelsens förslag ) 
Ola återvaldes av mötet 

 
§ 9 Förrättas val av de medlemmar av styrelsen som är i tur att avgå 

Styrelsen ger följande förslag:  
Ny kassör bör väljas. 
Avgående:  
Kennet Dalgren ersätts av  Kjell Vesterqvist 



Jens Stoor   Återval 
Tomas Dalgren  Återval 
Thomas Herlin  Återval 
 
Kjell valdes samt samtliga övriga återvaldes 

 
 

 
§ 10 Förrättas val av två verksamhetsgranskare och suppleanter; 

Styrelsens förslag enligt tidigare; Mikko Asumaa & Mikael Dahlgren, 
och deras suppleanter; Lars Hemming, Sven-Erik Blomster.  
 

       Samtliga återvaldes av mötet 
 

§ 11 Faställande av verksamhets- och viltvårdsplanen för innevarande 
verksamhetsperiod; 

 Separat bilaga. 
 Fodertaket vid rösle tas om hand av Olli 

Styrelsen föreslår skottpengar för smårovdjur & skadefåglar samma som 
år 2018 

 
För fåglar utbetalas på basen av uppvisade klopar och för gråtrut – 
havstrut höger vinge. För fyrfota djur  höger framtass.   

 
Skottpeng på skadefågel och smårovdjur enligt följande: 
- Gråtrut och havstrut     3 € 
- Mink      5€  
- Hermelin    10 € 
- Mård    10 € 
- Mårdhund    10 € 
- Grävling    10 € 
- Skabbräv, Skabbmårdhund  30 € 
-    Kråk- Kaja-och Skatklor      1 €/par 

   -    Räv   10€     
 

Kom ihåg att fortgående göra anmälning till Bertil Stormblad om alla 
stora rovdjur. 

  
Lodjurs observationer/lodjursföryngring. Vid spårsnö följ spåret 300-
400m för att få reda på om det är flera djur som lämnar spåret. 

 
Viltfågelgruppen 
Ingen verksamhet år 2018.           
Viltvårsdsplan, se skild bilaga 
Ingen vårjakt på rådjur är styrelsens förslag 
Gemensamma jaktdagen med y-malax hölls 26.1.2019 en räv fälldes 
 
Till kännedom för mötet 

 
 

§ 12 Godkännes budgeten för verksamhetsperioden samt beslutes om 
fastställande av arvode för föreningens jaktövervakare och övriga 
funktionärer 

   Ola presenterade budgeten 
 



Kostnadsersättning; ordf, sekr, kassör,arendeavtals och metsänpoika 
ansvarig(Mårten) samt gårdskarl, 410 euro – föreslås att det fortsätter 
som tidigare, samt till alla styrelsemedlemmar gratis jaktkort samt fem 
fria dagkort per år.  
 
Budgeten samt kostnadsersättningarna godkändes av mötet 

 
Styrelsens förslag är att amortering av lånet sker normalt pga låg ränta. 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet ger den nya kassören Kjell Vesterqvist 
fullmakt att sköta klubbens räkenskaper och bankkonton i Aktia och 
Andelsbanken. Vidare föreslås att även klubbens ordförande har samma 
rättigheter eftersom bankerna nuförtiden är synnerligen noga med allting 
och allt måste finnas skriftligt. Detta mötesprotokoll skall tillställas de 
bägge bankerna snarast. Luftgevärsskyttets konto i Andelsbanken skall 
avslutas och pengarna överflyttas till klubbens andra konto i 
Andelsbanken. 
 
Godkändes av mötet 
 

 
 

§ 13 Fastställes storleken av föreningens medlemsavgift 
 

Styrelsen förslag till medlemsavgift för 2019: 
Pensionärer över 80 år gratis 
Medlem    47 € 
Årskort A 47 €  
Årskort B 70 €  
Dagkort 10 € /24h,  
straffavgift 10€ om man ej lämnar in fångstlistan före 01.01 
straffavgift 20€ om medlemsavgiften/årskortsavgiften ej betalas senast 
på förfallodagen. 
 
Godkändes av mötet 

 
 
 

§ 14 Förrättas val av nödiga sektioner; 
 

- Mårten Qvist  sköter om upprätthållandet arrendekontrakt i 
Metsänpoika. 
(övriga medlemmar skall fortfarande skaffa underskrifter av 
markägare) 

  
- Val av skjutansvarig i Jaktstugan. Styrelsens förslag Gustav Smulter 

och Bo Helenelund då Gustav har förhinder. 
                               

- Medlem i Malaxnejdens skyttekommite. Styrelsens förslag Anders 
Majors. 

 
- Val av viltvårdsansvarig.  

Styrelsen föreslår att Per-Henrik Storm fortsätter 
 



- Malaxnejdens skjutsimulator i Y-Malax. Patrik Brolund föreslås 
fortsätta som dragare för Ö-Malax kvällarna. 

 
 

Val av Jaktchefer för älgjakten och hjortjakten 
 

Lag 1  Jari Nikko, Peter Nyfors,  Johan Stoor 
Lag 2 Leif Hyöty, Thomas Herlin, Simon Nyman 
Lag 3 Ola Sandqvist, Jan Stenros, Alexander Mäntylä 
Lag 4 Roger Herrgård, Jens Stoor,  Anton Johansson 

 
Hjortjakt : Roger Herrgård  Thomas Herlin och Tobias Rönnback 
 
Överjaktledare: för både Älg- och Hjortjakten 
Styrelsen föreslår Ola Sandqvist och Roger Herrgård 
 
Samtliga sektionsmedlemmar godkändes av mötet 

  
Deltagare i älgjakten skall på Tallmossen skjutbana skjuta 100p eller 
älgprov. 
Lotter delas ut för utlottning av gratis plats i älgjakten. 
- En lott / 600 poäng på skjutbanan i jaktstugan eller nejdens 

simulator. 
- En lott / 100 poäng på Tallmossens skjutbana. 
- För dem som sköter saltstenar En lott / saltsten  
- För dem som sköter viltåker 3 lotter (skall godkännas av jaktledarna) 
- Älghundsägare får tre lotter 

 
Styrelsen samsöker älglicenser och  vitsvanshortlicenser 

Hjortjaktscheferna/älgjaktledarna och styrelsen – föreslås få 
mandat att göra ansökan. 
 
Godkändes av mötet 
 

Småviltjägarna sköter om soppdagen som hålls söndag 17.03.2019 
tillkännedom 

 
 § 15 Godkännes de nya medlemmar av föreningen medelst beslut, som 

minst två tredjedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna bör 
omfatta; 

  -Jan-Erik Östergård, Joel Hägen,  
 
  Mötet godkände båda nya medlemmarna 
 
 
 § 16 Uteslutande av medlemmar 
  De medlemmar som anhållit om befrielse har styrelsen tagit bort ur 

registret. De är sådana som av olika andledningar inte jagar mer eller bor 
på annan ort och ej har möjlighet att jaga mer. 

  
  Mötet beslöt att ta bort medlemsskapet p.g.a. obetald avgift 
   
 
 

 



§ 17 Behandlas övriga, av styrelsen eller enskild medlem till styrelsen 
minst tre veckor före årsmötet framförda och i möteskallelsen 
nämnda ärenden. 

 
- Anhållan om provområden: Enligt gammal praxis beviljas alltid 

provområden av Årsmötet, Höstmötet eller Styrelsen 
 

- För att få utsäde för viltåkrar, skall viltåkrarna godkännas av 
klubben. Ansökan om utsäde skall ske före 1 maj med karta var 
viltåkern är belägen + areal 
Annons i bildslingan och på hemsidan i god tid  
Godkändes av mötet 

 
  § 18 Beslutes hur de jaktföreningsmedlemmar, som är frånvarande vid 

vederbörande jaktvårdsförenings möte, skall representeras; 
Fullmakter:  
Malaxnejdens möte är tisdag 24.02.2019 
Till kännedom till mötet 
 

 
§ 19 Beslutes om de hemställningar som skall tillställas den inom området 

verksamma jaktvårdföreningen;  
Johan Stoors motion om varg – godkännande – vidare till MN-årsmöte 
Mötet vidarebefordrade motionen  till nejdens möte 
 
Bronsmärke föreslås åt  Bertil Stormblad för lång och trogen tjänst. 
Godkändes av mötet 

 
§ 20 Behandlas övriga, eventuellt uppkommande ärenden, beträffande vilka dock 

intet beslut kan fattas 
- Årets hundprestation, Thommy Svevar med spetsar premieras denna gång. 
 
- Tilkännegivande  

Avtalet med Forststyrelsen, Storskär med omnejd 
Finns till påseende på hemmsidan (sälavtalet) 
 

- Varginfo av Jens Stoor 
38 vargar på rapo 3 området vid räkningen förra helgen 

 
- Tilkännegivande möteskallelser på jaktkortet. 

 
- Talko, byggande av bord. (Lag 3) 

 
- Talko, svarvande av fågelholkar (före den 14.03.2019) 

 (Ola + Kennt W. +  
 

- Talko, Hjälpa gårdskarlen skotta snö av taken 
(Simon N. och Anton J. kommer) 

 
- Ungdomseftermiddag torsdag 14 mars 2019. Vem kommer? 

Ola , Kjell W.  ,Bertil S. på plats +Thommy S. och Simon N. kommer med 
varsin hund 

 
- Tjäderläger för ungdomar i sommar(11-15 år). 100€/pers. Två platser 

Joel Hägen och Isak Rönn far på lägret och klubben betalar deltagaravgiften 



 
- Arrendekontraktskväll i vår. Mårten . 

 
Smårovdjurstävlig och skadefågeltävlig år 2018 , prisutdelning 
Anders Broo Jalo-Pekka Teräs och Jens Stoor Premierades i smårovdjurstävlingen 
Kent Gullqvist Premierades i skadefågeltävlingen 
 
Mårdtävlingen 
En lått/fångad mård 
Jalo-Pekka vann mårdfällan som utlåttades 
 
-Förfrågan om att få fälla rådjur på årskort B behandlas på höstmötet 
 
 
 
§ 21 Mötet avslutas 

           Mötet avslutades kl.18:25 
 

 
___________________________ _________________________ 
Ola Sandqvist  Tomas Dalgren 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
 

      Thommy Svevar   Patrik Silfver  


