
Övermalax Jaktklubb r.f. 
Årsmöte i jaktstugan sön. 25.1.2015  kl.18.00 

 
Närvarande enligt separat lista. 
 
§ 1 Mötet öppnades 18.00 
 
§ 2 Förrättas val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Till mötesordförande valdes Jari Nikko och sekreterare Mårten Qvist 
 Godkändes 
 
§ 3 Konstateras mötets laglighet; 
 Inbjudan till årsmötet i de lokala tidningarna (Vasabladet och Pohjalainen) söndagen 

18 januari att mötet hålls den  25.01.2015. Sedan har det också funnits ett meddelande 
på anslagstavlan på klubbens hemsida och på bildslingan i Malax TV.  

 Mötet konstaterades lagligt sammankallat. 
 
§ 4 Förrättas val av två protokolljusterare/rösträknare. 
 Till protokolljusterare / rösträknare valdes Rolf Uppgård och Per-Henrik Storm 
 Godkändes 
 
§ 5 Den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för det verksamhetsåret 

2013 framlägges;  
 Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötesordföranden. 
 Godkändes 
 
§ 6 Presentation av räkenskapsberättelsen och verksamhetsgranskare utlåtande för 

den förflutna räkenskapsperioden och beslutes på basen av dem och 
godkännande av räkenskaperna och fastställande av bokslutet;  

 
 Mötesordföranden presenterade bokslutet för2014  
 Godkändes 
 
§ 7 Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga 

redovisningsskyldiga; 
 Ansvarsfrihet beviljades av årsmötet 
 
§ 8 Förrättas val av ordförande för förenings styrelse; 
 Styrelsens förslag Jari Nikko 
 Godkändes 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 9 Förrättas val av de medlemmar av styrelsen som är i tur att avgå; 
 Styrelsen ger följande förslag:  
  
 Avgående:  Ny: 
 Roger Herrgård Roger Herrgård 
 
 Godkändes 
 
 Jens Stoor är på tur att avgå från Malaxnejdens styrelse. Styrelsens förslag är att han 

återväljs. 
 Godkändes  
  
§ 10 Förrättas val av två verksamhetsgranskare och suppleanter; 
 Styrelsens förslag enligt tidigare; Mikko Asumaa & Mikael Dahlgren, och deras 

suppleanter; Lars Hemming, Sven-Erik Blomster.  
 Godkändes 
 
§ 11 Faställande av verksamhets- och viltvårdsplanen för innevarande 

verksamhetsperiod; 
 
 Styrelsen föreslår skottpengar för smårovdjur & skade fågel samma som 2014, 
 Förutom för kråk och skatklor som höjs till 1 euro för att vi skall ha samma som 

yttermalax.  
 För fåglar utbetalas på basen av uppvisade klopar och för fyrfota djur  höger framtass. 
 Trutar  höger vinge. 
 Förslag att om möjligt som bevis, ta bild av skabbdjur. 
 Godkändes. 
 
 Skottpeng på skadefågel och smårovdjur enligt följande: 

• Gråtrut och havstrut     3 € 
• Mink   10 € 
• Hermelin   10 € 
• Mård   10 € 
• Mårdhund   10 € 
• Grävling   10 € 
• Skabbräv, Skabbmårdhund  30 € 
• Kråk- och Skatklor     1 €/par 

 Godkändes 
  
 Förändringar av skottpeng tas upp på gemensamma mötet med Yttermalax under 

sommaren. Mötet kan ge förslag om justering behöver ske. 
 Till kännedom 
  
 Kom ihåg att fortgående göra anmälning till Bertil Stormblad om lodjurs  
  observationer/lodjursföryngring. Vid snöspår följ spåret 300-400m för att 
  få reda på om det är flere djur som lämnar spåret. 
 Till kännedom 
 
 Förslag: Hjortdjursgruppen omformas; skall bestå av jaktchefer för hjortjakten och 

personer som utfodrar vilt. 
 Hjortgruppen skall arbeta fram ny plan för att få bättre struktur på viltvården. 
 Godkännes 
 



 Förslag: styrelsen utreder om alla medlemmar via klubben kan ansluta sig till 
jägarförbundet.  

 Beslut: Med jaktkortet skall finnas en bilaga där man kan meddela intresse till 
styrelsen om att ansluta sig till Jägarförbundet.  

 Godkändes 
 
 Verksamhetsplanen för 2015 lästes upp av mötesordföranden. 

  Godkändes 
 
 Rådjur 
 
 Styrelsens förslag är att klubben avvaktar till höstmötet innan beslut tas om jakt på 

råddjur, när annan småvilt behandlas och för att se vad hjortdjurgruppen kommer med 
för förslag. 

 Godkändes 
 
 Viltfågelgruppen 
 Kläckning av fasaner har fortgått som tidigare år.  
 Bilaga. Kläckning av fasan 2014 
 Förutom kläckning av fasaner har viltfågelgruppen inte haft någon verksamhet. 
 Till kännedom 
  
§ 12 Godkännes budgeten för verksamhetsperioden samt beslutes om fastställande av 

arvode för föreningens jaktövervakare och övriga funktionärer; 
 Mötesordförande läste upp budgeten för 2015 
 Godkändes 
 
 Kostnadsersättning; ord, sek, kassör och gårdskarl, 410 euro – föreslås att det 

fortsätter som tidigare, samt till alla styrelsemedlemmar fem fria dagkort per år.  
 Godkändes 
 Styrelsen förslag är att amortering av lånet sker normalt pga låg ränta. 
 
 Godkändes 
 
§ 13 Fastställes storleken av föreningens medlemsavgift 
 
 Styrelsen förslag till medlemsavgifter för 2015; 
 Medlem   35 €,  
 Årskort A 35 €,  
 Årskort B 70 €  
 Dagkort 10 € /24h  
 Straffavgift 10€ om man ej lämnar in fångstlista 
 Godkändes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 14 Förrättas val av nödiga sektioner; 
 
 Ny hjortgrupp bildas i enlighet med paragraf §11 
 
 Jaktcheferna: 
 
 Lag 1   Jari Nikko Peter Nyfors  Johan Stoor  

Lag 2  Leif Hyöty Kent Gullkvist Roger Herlin 
Lag 3 Ola Sandqvist    Roger Mäntylä  Per-Henrik Stormt 
Lag 4  Roger Herrgård  Jens Stoor  Anton Johansson 

 
 
  
 
 Unghundsjaktchef: Jens stoor Godkändes 
 Huvudjaktchef: Förslag Roger Herrgård godkändes 
 Hjortjakt: Roger Herrgård, Peter Silfver, P-H Storm godkändes 
 Förslag: Älgjaktmötet bestämmer älgstart. Godkändes 
   
 Deltagare i älgjakten skall på Tallmossen skjutbana skjuta 100p eller älgprov. 
 godkändes 
 Lotter delas ut för utlottning av gratis plats i älgjakten. 
 En lott / 600 poäng på skjutbanan i jaktstugan. 
 En lott / 300 poäng på Tallmossens skjutbana. 
 godkändes 
 Styrelsen samsöker älglicenser och enskilt för vitsvanshortlicenser 
 godkändes 
 Hjortdjursgruppen föreslås få mandat att göra ansökan för vitsvanshjort,  och 

bestämma vilka områden det ska ansökas på.  
  
 godkändes 
 
§ 15 Godkännes de nya medlemmar av föreningen medelst beslut, som minst två 

tredjedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna bör omfatta; 
 
 Eva mannfolk godkändes 
 Emil Helenelund godkändes 
 Harto Hattula godkändes 
 Carolina Ljungkvist godkändes 
  
 Pga dålig återväxt är styrelsens förslag att älgjaktlagen sköter soppdagen och ej 

älgjagande föreningsmedlemmar vart femte år. Styrelsens förslag är att lag 1 börjar. 
  Godkändes 
 
 Fråga Bertel Flemming om han lär upp kockar i fem år, gratis jaktkort och gratis mat 
 
 Soppdag 22.3.2015 
 Godkändes 
 
 
 
 
 
 



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

 
- Ett mail om jägare som kört med bil på åkrar har inkommit från Ihanamäki som 

mötesordförande läste upp. 
- På mötena framhålls hela tiden vikten av god jaktsed och att jägarna skall tänka på             

hur de uppför sig. Ändock har det nu framkommit att jägare kört olovligt på åkrar  
med sina bilar.   
Till kännedom 
 

 Anhållan om provområden:  
 Enligt ansökningar. 
 
 Västkustens Dreverklubb  
o 6.2.2016 
 
 Malaxnejdens Stövarklubb 
o Lö 10.10.2015 uttagning till DM  
o Lö 31.10.2015 normalt stövarprov 
o Lö 21.11.2015 eller sö 22.11 RävDM 
o Lö 5.12.2015 KM för rävhundar 
o Lö 12.12.2015 KM för hardrivande hundar 
o Lö 16.1.2016 Klubbkamp VKF-MSK-SÖK (Pörtom) 
o Sö 28.2.2016 Internationella stövarprovet (Pörtom) 
 
  Österbottens Taxklubb 
  Ej specifierat när. 
 
  Malax Grythundsklubb  
  Ej specifierat när. 
  Godkändes 
 
§ 17 Beslutes hur de jaktklubbsmedlemmar, som är frånvarande vid vederbörande 

jaktvårdsförenings möte, skall representeras; 
  
 Fullmakter:  
 Ordföranden meddelar att Malaxnejdens årsmöte hålls den 18.2.2015. Se till så att vi 

har med fullmakterna blanketter till årsmötet. Start och kontroll av fullmakterna sker 
före mötet. 

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

jaktvårdföreningen;   
 Styrelsen ansvarar för rapportering. 
 Godkändes 
 
§ 19 Behandlas övriga, eventuellt uppkommande ärenden, beträffande vilka dock 

intet beslut kan fattas; 
 
§ 20 Förtjänsttecken 2014: Förtjänsttecken. 
  
 Årets hundprestation / jaktprestation Tom Nyman Taiga 
 Kråkpokalen Robin  Väglund 
 Smårovdjurstävlingen 5 bästa från klubben skickas till malaxnejden. 
 Till kännedom 



§ 21 Övriga ärenden 
 Förslag om att klubbens stadgar skall gås igenom, och om nödvändigt korrigeras. 
 Godkändes 
 Förslag om att smårovdjursblanketter skall skickas ut med jaktkorten. 
 Godkändes 
 
 Arrendekontrakt / Metsänpoika. 
 

• Största delen av landområdena har gåtts igenom och är nu inmatade i 
metsänpoika.  

 
  Behövs 6-8 pers med kännedom om jaktområdena. Dessa får varsit ansvarsområde där 

de tar reda på vem som äger vad.  
  När det är utrett vem som äger vad skrivs nya arrendekontrakt ut och delas ut mellan 

ansvarspersonerna som i sin tur delar ut dem till medlemmar.  
  Alla måste hjälpa till och ingen får säga nej. 
  Godkändes 
 
  Vedlidret utauktionerades 
 Peter Herrgård 100 euro. Skall vara borta innan 1 maj. 
  
  
§ 22 Mötet avslutades kl 20.15 
 
 
Malax den 25.1.2015 
 
 
 
 
________________________  _______________________ 
Mötesordförande Jari Nikko  Sekreterare Mårten Qvist 
 
 
 
 
Protokolljusterare: 
 
 
________________________  _______________________ 
Per-Henrik Storm   Rolf Uppgård 


