
      Övermalax jaktklubb r.f   Årsmöte  
      söndagen den 26.01.2020 i jaktstugan 
 
 

             Närvarande enligt separat lista. 
 

 
§ 1                 Mötets öppnande 

                      Mötet öppnas av ordförande Ola Sandqvist kl. 19.00 
 
                   § 2 Förrättas val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ola Sandqvist valdes till ordförande Tomas Dahlgren valdes till 
sekreterare 
 

 §3 Mötets laglighet 
Samtliga medlemmar har fått personlig kallelse med jaktkortet 
Meddelande per e-post och anslagstavlan på klubbens hemsida 
 
Mötet konstaterades lagligt sammankallat 

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

  
  Peter Herrgård och Peter Nyfors valdes till protokolljusterare 
  Martin Edman valdes till ordförande för §7 

 
§ 5 Den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för 

verksamhetsår 2019 framlägges  
      Ola läste upp 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 läste upp Revisorernas utlåtande 
  Och presenterade det ekonomiska läget 
   
                       § 7 Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga 

redovisningsskyldiga 
 Ansvarsfrihet gavs åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga av mötet 

  
§ 8 Förrättas val av ordförande för föreningens styrelse år 2020 

Ola Sandqvist är styrelsens förslag 
valdes av mötet 
 

§ 9 Förrättas val av de medlemmar av styrelsen som är i tur att avgå 
Styrelsen ger följande förslag:  
Avgående:  
Mårten Qvist  Styrelsen föreslår återval 

 Simon Nyman  Styrelsen föreslår återval 
 Återvaldes av mötet 
 Olli Peltoniemi Styrelsen föreslår Jarmo Hahto 
 Valdes enligt styrelsens förslag av mötet 



 Roger Herrgård är inte i tur att avgå men önskar ersättas 
 Styrelsens förslag till ny styrelsemedlem är Tobias Rönnback 
 Valdes enligt styrelsens förslag av mötet 
 

Jaktklubbens namn får tecknas av ordföranden eller vice 
ordföranden var för sig. Jaktklubben har konto på Aktia och 
Andelsbanken och det är klubbens ordförande samt kassör som har 
tillgång och rättighet att sköta dessa konton. 
Just dessa saker måste protokollföras varje år enär banker och 
myndigheter har blivit mycket stränga med allt och ofta kräver 
protokollsutdrag. 

 
§ 10 Förrättas val av två verksamhetsgranskare och suppleanter: 

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

 
§ 11 Faställande av verksamhets- och viltvårdsplanen för innevarande 

verksamhetsperiod; 
Styrelsen föreslår skottpengar för smårovdjur & skadefågel, i enlighet 
med vad som kom överens på Yttermalax – Övermalax gemensamma 
möte. 

 
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- och Skatklor och Kaja    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. 
   
Ingen vårjakt på rådjur enligt styrelsens förslag 

 Vi skall inventera rådjuren som tidigare med hjälp 
 Av aktiva jägare och viltkameror. 

Nejden har 4 st jaktövervakare Övermalax har inga egna.  
 

  
§ 12 Godkännes budgeten för verksamhetsperioden samt beslutes om 

fastställande av arvode för föreningens jaktövervakare och övriga 
funktionärer 

   Ola presenterade budgeten för 2020 
   Budgeten godkändes av mötet 
 



Kostnadsersättningar: Ordföranden och Kassören 500€ 
Sekreteraren, Gårdskarlen och Mårten 410€ 
Styrelsemedlemmarnas jaktkort till priset av 5€ samt fem fria dagkort per 
år. Alla som lyfter ersättning är skyldiga att deklarera själva! 
Godkändes av mötet 

 
Styrelsen förslag är att amortering av lånet sker normalt pga låg ränta. 
 Godkändes av mötet 
 
 

 
§ 13 Fastställes storleken av föreningens medlemsavgift 

 
Årsmötets beslut angående medlemsavgifter mm. för 2020 
Pensionärer över 80 år gratis 
Medlem   47 €,  
Årskort A 47 €,  
Årskort B 70 €  
Dagkort 10 € /24h,  
Straffavgift 10€ om man ej lämnar in fångstlista 
Straffavgift 20€ om man betalar jaktkortet efter förfallodatum 

  
 

§ 14 Förrättas val av nödiga sektioner: 
 

- Mårten Qvist sköter om upprätthållandet arrendekontrakten (övriga 
medlemmar skall fortfarande skaffa underskrifter av markägare) 

  Godkändes av mötet 
 

- Val av skjutansvarig i Jaktstugan. Styrelsens förslag Gustav Smulter 
och Bo Helenelund som ersättare om så behövs 

                               Godkändes av mötet 
 

- Medlem i Malaxnejdens skyttekommite. Styrelsens förslag Anders 
Majors. 
Bo-Helenelund valdes av mötet 

 
- Val av viltvårdsansvarig.  

Styrelsen föreslår att Per-Henrik Storm fortsätter 
Godkändes av mötet 

 
   

Val av Jaktchefer för älgjakten och hjortjakten 
 

Lag 1  Jari Nikko,  Peter Nyfors,  Johan Stoor  omval 
Lag 2  Kent Gullkvist, Kjell Vesterqvist,  Simon Nyman  nyval 
Lag 3  Ola Sandqvist, Jan Stenros, Alexander Mäntylä  omval 
Lag 4  Roger Herrgård, Jens Stoor,  Anton Johansson  omval 

 
Hjortjakt : Thomas Herlin, Tobias Rönnback och Tomas Dahlgren 
Valdes av mötet 
 
Till överjaktledare för Älgjakten och Hjortjakten: 
Styrelsens förslag: Ola Sandqvist och Thomas Herlin 
Godkände av mötet 



  
Deltagare i älgjakten skall på Tallmossen skjutbana skjuta 100p eller 
älgprov år 2020. 
Godkändes av mötet 
 
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) 
- 3 lotter /hundägare 
Godkändes av mötet 
 

Styrelsen samsöker älg- och  vitsvanshortlicenser 
 

Hjortjaktscheferna/älgjaktledarna och styrelsen – föreslås få 
mandat att göra ansökan. 
Älgjaktlag 1 sköter om soppdagen som hålls söndag 15.03.2020 
 

Godkändes av mötet 
 

 § 15 Godkännes de nya medlemmar av föreningen medelst beslut, som 
minst två tredjedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna bör 
omfatta: Agnes Herlin (11år) Mari-Sofi Herlin, Jonathan Löfgren, 

  Johan Dahlgren    
  Samtliga godkändes av mötet 
 
§ 16 Behandlas övriga, av styrelsen eller enskild medlem till styrelsen 

minst tre veckor före årsmötet framförda och i möteskallelsen 
nämnda ärenden. 

   
 Motion  inlämnad och förordad av styrelsen. Johan Stoor har gjort en 
motion beträffande varg. Godkändes. 
 
Jägarförbundets årsmöte hålles i April månad.  
Styrelsens förslag är att Ola Sandqvist representerar jaktklubben 
eftersom han är med i JF-styrelsen. 
Årsmötets beslut: Ola Sandqvist har fullmakt av övermalaxjaktklubb
  

 
  § 17 Beslutes hur de jaktföreningsmedlemmar, som är frånvarande vid 

vederbörande jaktvårdsförenings möte, skall representeras: 
Fullmakter är möjliga att använda men har inte förekommit på många år.  
Malaxnejdens möte är torsdag 20.02.2020 

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

verksamma jaktvårdföreningen;  
Styrelsen ansvarar för rapportering. 
Bronsmärke föreslås åt Roger Herrgård, Kennet Dahlgren, Thommy Svevar och 
Olli Peltoniemi. 

 -Godkändes av mötet 
 

§ 19 Behandlas övriga, eventuellt uppkommande ärenden, beträffande vilka dock 
intet beslut kan fattas 



  
 Roger Herrgård tilldelas klubbens standard för lång och trogen tjänst 
 

Årets hundprestation / Rota ägare Thommy Svevar . Den finska spetsen som är 
dubbelchampion vann år 2019 Nordiska mästerskapet (FM år 2018)  

 
Tilkännegivande av möteskallelser på jaktkortet som delas ut på höstmötet 

 
Smårovdjurstävlig och skadefågeltävlig år 2020 fortsätter, priser utlovas och Bertil 
Stormblad är dragare för tävlingen. Priser utlovas. Tävlingen utvecklas år 2020. 
 
Smårovdjurstävlingen 2019  1:a pris  Jalo-Pekka Teräs 
   2:a pris  Lars Ekstrand 
   3:e pris  Jens Stoor 
   Tröstepris: Jarmo Hahto 
 
Skadefågeltävlingen 2019 1:a pris Lars Ekstrand 
   Tröstepris: Anders Broo 
 
Thommy Svevar tilldelades en fågelholk av klubben  
   
 
 
Till kännedom: 
Kostnader för att hyra jaktstugan mm. 
Hyra av jaktstugan en dag eller en kväll 20€ 
Hyra av jaktstugan en helg 50€ 
Hyra av slakthuset ett dygn 20€ 
Hyra av slakthuset en vecka 50€ 
Hyra av köttkvarnen 10€/gång 
Hyra av köttsågen     10€/gång 
Ovanstående priser för medlemmar. För icke medlemmar dubbla priser. 
 
 
Ungdomseftermiddag 21.4 eller 23.4 2020 
Övermalax lågstadie klass 5 och 6 kommer jämte lärarinnor. Ca 55 personer. 
Frivillga att jobba: Ola, Anita, Gustav, Bertil, Jan-Erik, Martin Edman 
Kjell Westerqvist 
Thommy Svevar med hundar och Simon Nyman med hundar 
 
Byggande av Grillhus våren/sommaren 2020 
Vilka alla vill hjälpa till? Lag 4 
 
Tjäderläger för ungdomar inkommande sommar 
Två ungdomar ryms med. Joel Hägen och Isak Rönn  
 
Info från Jägarförbundet   Ola 
 
Johan Stoors vargmotion  Ola 
 
4H anhållan Ola 
 

       
    
 



§ 20 Mötet avslutades kl.20.35 
 
  
 
Övermalax den 26.01.2020 
 
 
____________________   ________________________ 
Ordförande Ola Sandqvist  Sekreterare Tomas Dahlgren 
 
 
Protokolljusterare: 

 
 

____________________   ________________________ 
 
Peter Herrgård   Peter Nyfors 


