
Övermalax Jaktklubb r.f. 
Årsmöte i jaktstugan sön. 26.1.2014  kl.18.00 

 
 
§1. Mötet öppnades av klubbens ordförande Jari Nikko 18.00 

 
§2. Förrättas val av ordförande och sekreterare för mötet 

På plats – Jari Nikko valdes till ord och Anita Storm till sekr. 
 

 
 

§3. Konstateras mötets laglighet; laglighet konstaterades av mötet 
Annons om årsmötet i de lokala tidningarna (Vasabladet och Pohjalainen) söndagen den 16 
januari att mötet hålls den 26.01.2014. Sedan har det också funnits ett meddelande på 
anslagstavlan på klubbens hemsida samt en notis på bildslingan och på klubbens hemsida. 

 
§4. Förrättas val av två protokolljusterare/rösträknare. 

Kent och Peter Herrgård valdes 
 

 
§5. Den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för det verksamhetsåret 2013 
framlägges;  

Verksamhetsberättelsen fastställs av årsmötet. 
 

 
§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;  

Johan Stoor presenterar bokslut för 2013. 
Klubben har gått på förlust under året, dels pga större utgifter för säd och 
80 års jubileum samt älgjaktlagen har även gått på förlust vilket beror på 
att man tog nytt kylaggregat. Kylaggregatet kostade 10580. Kostnaden för 
80 årsjubileumet var 2106 euro. 
Mycket el har gått under mars, över 600 euro, vilket är mycket, klubben 
måste hålla koll på temperaturen och inte låta jaktstugan stå varm. 
Verksamhetsgranskarnas utlåtande; allt ok.  
Årsmötet fastställer. 
 

§7. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga; 

Beviljades av årsmötet. 
 

   
§8. Förrättas val av ordförande för förenings styrelse år 2014; 
  Mötet valde Jari Nikko 



 
 

§9. Förrättas val av de medlemmar av styrelsen som är i tur att avgå; 
Styrelsen ger följande förslag:  
Avgående:  Ny: 
Mårten Qvist  Anton Johansson 
Jalo-Pekka Teräs  Olli Peltoniemi 
Joakim Nylund Simon Nyman  
Anita Storm  Mårten Qvist 
 
Om Patrik Silfver får en utlandskommendering tar Thomas Herlin hans plats i styrelsen.  

 
§10. Förrättas val av två verksamhetsgranskare och suppleanter; 
Förslag enligt tidigare; Mikko Asumaa & Mikael Dahlgren, och deras suppleanter; Lars 
Hemming, Sven-Erik Blomster.  
Återval av verksamhetsgranskare.  

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

 
Styrelsen föreslår skottpengar för smårovdjur & skade fågel samma som 2013, För fåglar 
utbetalas på basen av uppvisade klopar och för fyrfota djur  höger framtass in. 

 
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   50 cent/par 
 

Förändringar av skottpeng tas upp på gemensamma mötet med Yttermalax under sommaren. 
Mötet kan ge förslag om justering behöver ske av kråk och skatklo ersättningen – höjas till 1 
euro.  
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. 
 
Rådjur 
Styrelsen föreslår jakt på rådjur som tidigare, dvs 1 rådjur/jägare och att jakten inleds som  
första september dvs jakttid enligt lagen, dock ingen vårjakt på bock. Styrelsen uppmanar 
jägarna att ta sitt ansvar och jaga i enlighet med principerna för bärkraftigt nyttjande och så att 
viltbestånden inte äventyras, dvs man skjuter bara vad stammen tål för nu har vi en svag 
rådjursstam. Kom ihåg att utfodra rådjuren tills det finns naturlig föda på våren så minskar vi 
också skogsskadorna! 

 
Hjortdjurs gruppen 



Hjortdjursgruppen ombildas och består av jaktchefer i hjortjakten utgör hjortdjursgruppen i 
samråd med styrelsen. Genomgång av var de strategiska punkterna finns i markerna och 
utgående från det revideras var utfodring och viltåkrar ska upprätthållas.  
En bättre uppföljning över viltvården, nu har jaktklubben endast tillgång till det som går via 
jaktklubben. Nytt system kunde vara att alla meddelar vad de utfodrat, meddela vad via 
jaktklubben och vad privat.  
 
Viltfågelgruppen 
Viltfågelgruppens gruppens ordförande vill avgå – mötet  gav sitt förtroeden åt Thomas 
Dahlgren – styrelsen tar en diskussion med Thomas om han antar uppdraget 
Uppmaning till alla som har möjlighet att ta emot fasaner – ta kontakt och se till att fåglar 
kommer ut till ställen lägre från gårdar, i samband med utfodring eller viltåkrar. 
 
Uppdatering och tillgång till informations om markägare, en skrivelse tillsammans med andra 
distrikt kunde göras samt en uppvaktning av jord och skogsbruksministriet för att få en 
billigare lösning för jaktföreningar vad gäller markägaruppgifter. Diskussion med 
kustösterbotten och pohjanmaa. 
 
Information till allmänheten om klubbens verksamhet, en artikel till malaxbladet med 
anledning av 80 års jubileet samt för att få bättre anseende hos lokalbefolkningen men även 
att visa på vad klubben gör för viltets väl. 
 
 

 
 

§12. Godkännes budgeten för verksamhetsperioden samt beslutes om fastställande av 
arvode för föreningens jaktövervakare och övriga funktionärer; 
 
Kostnadsersättningen till ord, sek, kassör, gårdskarl föreslås att det fortsätter som tidigare,  
dvs 410 euro samt till alla styrelsemedlemmar fem fria dagkort per år.   
 
Förslag till byte av bokförare för att bättre kunna bokföra under året och följa med ekonomin. 
Bokföringsbyrån Strömdahl valdes till klubbens bokförare, arvode 270 euro/år+ moms  
 

 
§13. Fastställes stoleken av föreningens medlemsavgift 
Styrelsen förslag till medlemsavgift är 35 € för 2014. Medlem35 €, Årskort A 35 €, Årskort B 
70 €, Dagkort 10 € /24h, straffavgift 10€ om man ej lämnar in fångstlista 
Godkändes av årsmötet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§14. Förrättas val av nödiga sektioner; 
 

Viltvårdsgruppen för rådjur och vitsvanshjort  ombildas till att bestå av jaktcheferna för 
hjortjakt tillsammans med styrelsen 

 
Jaktcheferna: 

Jaktchef   Vice 1  Vice 2 
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 

 
Jaktchefer för hjortjakt: Roger Herrgård, Peter Silfver, P-H Storm 
Ansvarig för unghundsjakt: Jens Stoor 
 
För att delta i älgjakten ska jägare skjuta 100 p på skjutbanan eller skjuta älgprovet varje år.  
 

 
Förslag:  
När man skjutit 600 poäng på Noptel banan i jaktstugan får man en lott, om man skjuter 1200 
poäng får man två lotter, de som skjutit 300 poäng på tallmossen får motsvarande lott. 
Utlåttning av en gratis plats i älgjakten mellan de som uppvisar sina poäng vid älgmötet, 
poängen räknas i år från och med 1 februari. 
 
  
Styrelsen samsöker älglicenser och enskilt vitsvanshjortlicenser för skärgården och till lands. 
Styrelsen föreslår start av älgjakt på samma gång som de övriga jaktklubbarna och att den 
pågår 3 veckoslut efter varandra och sen överväger man hur jakten ska fortsätta, enligt 
följande: 
 
 
Älgjaktstart datum:   4.10  
   
Unghundsjakt och skärgårdsjakt:  3.10  
Lag 2 till skäret 

 
Mål är att alla i malaxnejden skulle starta samtidigt. Hjortdjursgruppen/älgjaktledarna och 
styrelsen – fick mandat att göra ansökan och göra upp bestämma vilka områden det ska 
ansökas på.  
 
Utlänska gäster i älgjakten om tidigare 
 
 

 
 
 
 
 
 



§16. Godkännes de nya medlemmar av föreningen medelst beslut, som minst två 
tredjedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna bör omfatta;  
 
Fråga på årsmötet om det finns någon medlem som ännu har rätt till medlemsskap, dvs som 
har varit bosatt i Övermalax i 5år? 

 
 

Ida Majors - godkändes 
Carola Stenros – årskort A 
Harto Hattula – inte närvarande – godkändes inte 
Louisa Smedback – inte närvarande och är inte bosatt i Övermalax, vidtalad söker om 
medlemsskap i yttermalax 
Mats Nord – har bott i malax sen i somras – årskort A 
Toni Takalo – årskort A, inte närvarande på mötet 
Thor Smulter - godkändes 
Patrik Brolund - godkändes 
 
Nya medlemmar är funktionärer på Soppdagen. Soppdagen arrangeras den 23 mars. Följande 
blev nya medlemmar ifjol och har ett år kvar som funktionärer: 
Alexander Kansa 

Isak Långkvist 

Lars Gullkvist 

 
Frivilliga Carola Stenros.3 stycken frivilliga till behövs 

 
Kockar: Johan Stoor, Mikael Dahlgren, Bertel Flemming, Jan Söderback  

reserv. Martin Edman och Dan Roos 
 
§17. Fråntagande av medlemskap 
Medlemmar som inte betalt medlemsavgift eller såna som motverkar klubben. 

 
 

§18. Behandlas övriga, av styrelsen eller enskild medlem till styrelsen minst tre veckor 
före årsmötet framförda och i möteskallelsen nämnda ärenden; 
Enligt vad som inkommit till styrelsen. 
 
 
Vandringspris. (pokalen) 
Laihian eräkävijät gav en pokal till Övermalax jaktklubb under 80 års festen och 
vandringspriset ska presenteras på årsmötet under övriga ärenden. Tanken med 
vandringspriset var att ge till bra älgjaktshund. Styrelsens förslag är vem som är den bäst 
premierade hunden i klubben. Förslaget är att Varpukallion Tiki - Simon Nymans hund utses 
till klubbens bästa hund 2013.  
 
Förtjänsttecken. 
 Bordsstandard: Per-Henrik Storm 
 Bronsmärke:  

Avtackning av Johan Stoor med gåva efter många år som klubbens ordförande 
 
 



Anhållan om provområden:  
 
Malaxnejdens Stövarklubb r.f. , aktuella datum: 28.2.2014, 11.10, 1.11, 22.11, 6.12, 
13.12, diskussion mellan styrelsen och stövarklubben om de datum som sammanfaller med 
älgjakten.  
Västkustens dreverklubb r.f. , datum: 4.1.2015 
Österbottens Taxklubb - Pohjanmaan Mäyräkoirakerho r.f.  Österbottens Taxklubb r.f 
anhåller om att få använda markområden (provrutor) för avläggande av drevprov för tax under 
jaktåret 2014.   
 
Malax Grythundklubb r.f  Malax Grythundklubb anhåller om att få använda markområden 
för avläggande av spårprov och träning av hundar under jaktåret 2014.   
 

 
§19. Beslutes hur de jaktföreningsmedlemmar, som är frånvarande vid vederbörande 
jaktvårdsförenings möte, skall representeras; 

Fullmakter: Årsmötet beslutar. 
 
§20. Beslutes om de hemställningar som skall tillställas den inom området verksamma 
jaktvårdföreningen;   

Styrelsen ansvarar för rapportering. 
 

§21. Behandlas övriga, eventuellt uppkommande ärenden, beträffande vilka dock intet 
beslut kan fattas; 

 
24.2.2014 kl. 19.00 Kommungården i Malax. Se till så att vi har men fullmakterna 
blanketter till årsmötet. Start och kontroll av fullmakterna sker från och med 18:00. 
  
§22 Övriga ärenden 
 
Lojakt 
Lojakt – har ansökts och erhållits, Johan Stoor är licensinnehavare och kontaktpersoner är 
Jens Stoor och Jari Nikko 
Jari Nikko läst upp förslag till regler för lodjursjakt  skickade av Björklund.  
Johan Stoor har förslag på ändringar – preciseringar av reglerna 
Datum ska finnas med på blanketten. 
Klart att man ska kontakta licensinnehavare 
blanketterna på malaxnejdens hemsida för att klubben ska få tillgång till uppgifterna 
Johan Stoor ger sina kommenterar till styrelsen och vidare till nejdens möte i februari.  
 
 
Snöskottning 
sköts av P-H Storm och han får gratis medlemskap. 
 
 
 
 
 
 
 



§19 Mötet avslutades 20.42 
 
 
 
 
 
 
Mötesordförande Jari Nikko  Sekreterare Anita Storm 
 
 
 
Protokolljusterare:  
 
 
 
 
Kent Herrgård   Peter Herrgård 


