
Höstmöte måndag 4.8. 2014 kl.18:30 i Jaktstugan 
Närvarande enligt separat lista 65 personer 

 

§ 88 Klubbens ordförande öppnade mötet kl.18.35. 

En tyst minut hölls för de bortgågna medlemmarna Ole Geberg och Håkan Alm.  

 

§ 89  Till mötesordförande valdes Jari Nikko och till sekreterare Mårten Qvist. 

 

§ 90  Till protokolljusterare valdes Lorentz Uthardt och Stig-Erik Broqvist. 

  

§ 91  Mötets laglighet och beslutförhet.  

Annonser I VBL 27.7.2014 och Pohjalainen 27.7.2014, Malax TV bildslingan 

och Övermalax jaktklubbs hemsida. 

 Mötet konstaterades laglit sammankallat och beslutfört 

 

§ 92 Mötet med Yttermalax. 

Ordförande läste igenom mötesprotokollet med Yttermalax jaktklubb från den    

25.6.2014. 

Mötet beslöt att en kopia av protokollet skall läggas ut på hemsidan och på 

anslagstavlan vid jaktstugan. 

 Godkändes. 

 

§ 93 Jakttiderna 2014-2015. 

 

• På mötet med Yttermalax jaktklubb kom som förslag att duvjakten 

påbörjas 20.8.2014, såvida respektive höstmöte godkänner det. 

Styrelsens förslag är att duvjakten börjar 20.8.2014.  

Mötet beslöt att duvjakten börjar 20.8.2014. 

 

• Styrelsen föreslår att vi jagar som förut med följande begränsningar :  
 

tio skogsharar per jägare  

en tjäder  per jägare per säsong  

två orrar  per dag och jägare  

ripan  är fredad  

fasanhönan är fredad. 

  

 Godkändes enligt styrelsens förslag. 

  



§ 94 Rådjursjakten 

I enlighet med årsmötesbeslut får Innehavare av årskort A och medlemkort 

skjuta 1 rådjur / säsong och att jakten inleds 1 september dvs jakttid enligt 

statens jakttider, dock ingen vårjakt på bock. 

 Godkändes 

 

§ 95  Julafton och juldagen är fredade. 

 Godkändes enligt förslag 

 

§ 96 Älg och Vitsvanshjortsjakten.  

 Övermalax jaktklubb har erhållit 9 vitsvanshjortslicenser och 34 älglicenser. 

Vitsvanshjortjakten och älgjakten behandlas på älgjaktmötet. 

 Noteras för kännedom. 

 

§ 97 Säljakten 

Ordförande läste igenom Malaxnejdens sälavtal som skall godkännas av alla 

föreningar i nejden. Mötet beslöt att texten i avtalet bör göras om. Pga att det ej 

längre finns licenser på gråsäl utan avskjutningen bygger på kvoter. 

 Godkändes  

 

§ 98 Skärgårdsjakten som förut.  

Inga dagkort får säljas för jakt i yttre skärgården.  

(se anslagstavla utanför jaktstugan) 

 Godkändes 

 

§ 99  Fredningsområdena.  

• Rådjur och vitsvanshjortar är fredade i hjortdjursnavet(viltåkern) i 

Rösle..  

 

• Åjakten som förut dvs Ån är fredad Yttermalax rån till Nybro och 50 m 

på vardera sidan. Smårovdjursjakt med fällor är dock tillåten på 

fredningsområdena.   

Godkändes  

 

§ 100  Vilttrianglarna   

Vilttrianglarna gås i augusti. Roger Herrgård och Jarmo Hahto sköter om. 

 Godkändes 

 



§ 101  Jaktkortet: Styrelsen föreslår följande 

    

• Fyll i jaktkortets fångstlista samt de personuppgifter som inte stämmer 

och lämna in dem senast 31.12. i postlådan vid jaktstugan, eller till 

kassören via posten, eller via email. 

 

• Jägarnr har ändrats, det har tillkommit en siffra till. 

 

• Enligt årsmötesbeslut debiteras 10 euro för ej inlämnade fångstlistor. 

 

• Kom ihåg att om någon annan än jaktkorts innehavaren betalar skall det 

framkomma för vem jaktkortet gäller. 

 

Mötet beslöt att de som inte betalade jaktkortet ifjol skall få en chans att 

betala annars skall medlemsskapet kunna tas bort på årsmötet. 

Godkändes enligt styrelsens förslag 

 

§ 102 Årskortsansökningar har inkommit från följande:   

 

o Eva Mannfolk A-kort 

o Mika Flemming B-kort 

o Kenneth Vesterkvist A-kort 

o Kristian Rönnblad  B-kort 

o Ari Isosalo  B-kort 

o Mattias Malm  B-kort 

o Sven Johan Malm B-kort 

o Kristoffer Malm B-kort 

o  Söderholm Lars-Göran A-kort 

o Stenroos Carola  A-Kort 

 De ansökta årskortena godkändes 

 

§ 103  Röjningen av bilskogsvägarna.  

 Offertfårfrågningar har blivit utskickade.  

Röjningen skall utföras under september månad 

 För kännedom. 

 

 

 



§ 104 Anhållan om provmarker för jaktprov 

  

Bertil Stormblad informerade att DM i viltspårning kommer att hållas den 

7.9.2014 i Pörtom, och att de då kommer att utnyttja ett område på Övermalax 

jaktklubbs område vi  rån till Pörtom.  

                      För kännedom  

 

§ 105  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

  

§ 106 Mötet avslutades 19.40 

 
Övermalax den 4.8.2014 
  
 
 
____________________   ________________________ 
Ordförande Jari Nikko   Sekreterare  Mårten Qvist 
  
 
 
Protokolljusterare: 

 
 

____________________   ________________________ 
Lorentz Uthardt   Stig-Erik Broqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 


