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Protokoll
Ars- och sommarmöte söndag 01.08.2021 kl. 17.30
Närvarande 33 st jägare enligt bifogade namnlista
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19.25 i slakthuset i Bjurnäs.

Ordförande Daniel Bäck hälsade välkommen och öppnade mötet. Konstateras att årsmöte
inte kunnat hållas normalt på vintern p.g.a. den rådande corona pandemin.
Till ordförande för mötet valdes Daniel Bäck, till sekreterare lngmar Smeds och till
protokoll.lusterare Bjarne Östring och Jens Storsved.
Arsmötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1) och kassören föredrog bokslutet
för år 2020 (bilaga 2) och verksamhetsgranskningsberättelsen upplästes.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och bokslutet fastställdes.
Beviljades ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga bokslutsansvariga.
Beslöts att kostnadsersättningar (telefon-, data-, kontors- och resekostn. m.m.) föt åt 2021
är oförändrade, styrelseordförande erhåller 150 euro, sekreteraren 150 euro och kassören
225 euro. Upprätthållaren av föreningens hemsida erhåller likaså som tidigare 150 euro i
kostnadsersättning Styrelsemedlemmarna erhåller inget styrelsemötesarvode, endast
kilometerersättning enligt gällande taxa, idag 0,44 elkm.

Valdes styrelse för året: ordförande Daniel Bäck, viceordförande Bernt Björkholm,
sekreterare Ingmar Smeds, medlemmar Kenneth Storsjö, Leif-Erik Wik och Jim
Söderblom.
Till verksamhetsgranskare valdes Peter Bjurs och Kent Söderlund, ersättare Leif Ståhl.
Verksamhets- och viltvårdsplan för är 2021 föredrogs och fastställdes. Bilaga 3.
Påmindes också i år om att sjöfågeljakt mellan Strömbäcken och Bockören samt omkring
Kalvgrundsviken och Öjfjärden nu är förbjuden då NTM-centralens beslut av den
8.12.2014 om inrättande av naturskyddsområde på 416 ha i Petalax vunnit laga kraft efter
att Vasa förvaltningsdomstol förkastat besvären 9.10.2017
Vilttriangeln bör i sommar genomgås under tiden24.7 . * 8.8.2021. Genomförs torsdag 5.8.
med start kl. 18.oo vid sportplan. Daniel Bäck, lngmar Enbacka och Mikael Nylund var
genast frivilliga. Eftersom det verkade svårt att på mötet hitta flera frivilliga så beslöt mötet
att de som ställer upp både på sommarens och vinterns genomgång av vilttriangeln inte
behöver betala någon medlemsavgift. Daniel Bäck samlar ihop jägare och samordnar
genomgängen i sommar.
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Beslöts att avgifterna för är 2021 är oförändrade, medlemsavgift 30 euro, säsongkort 50
euro, dagkort 20 (om medlem med 10) euro, hjortjägaravgift 10 euro, avgift för oinlämnad
fångstlista 15 euro.
Beslöts också att skottpengarna på räv, mård, mårdhund och grävling är oförändrat'15
euro mot uppvisande av vänster framtass. Skottpengar för kråk- och skattassar (även
kajor) samt grå- och havstrut är 2 ewo per tasspar.

§ 10 Till medlem i skyttesektion valdes William Olson med Henrik Olson som ersättare.
Kontaktperson för stora och små rovdjur är Daniel Bäck. Anders Wikström, som också är
jaktövervakare valdes till medlem i Malaxnejdens jaktvårdsförenings viltvårdskommitt6.
§ 11 Budgeten föt ät 2021 ekonomiplan iverksamhets- och viltvårdsplan, bilaga 3, godkändes.

§ 12 Beviljande av medlemskap, provmedlemskap och säsongkort:
Ar 2016 beviljades Tobias Höstman och Elin Bjurs provmedlemskap och de beviljades nu
ordinarie medlemskap.
Ansökningar om provmedlemskap förelåg av följande:
Stenbacka Felix, f. '10.4.2005, flyttat till Petalax 2018, beviljades säsongkort
Salo Jaakko f. 23.11.1971, Petalax varit medlem tidigare, beviljades,
Salo Kalle f. 254.4.2008, Petalax, beviljades,
Abonde Daniel f . 28.12.1995, Petalax, beviljades
Östring Tobias f . 24.7 .2007 , Petalax, beviljades,
Juthström Tindra f. 1 .7 .2008, Molpe, beviljades ej, säsongkort
Storsjö Martina f. 5.8.2001, Petalax, beviljades,
Storsjö Daniel f. 16.5.2004, Petalax, beviljades,
Karrenpalo Elias f. 25.3.2007, Petalax, beviljades,
Snickars Oliver f. 10.3.2007, Molpe, beviljades ej, säsongkort
Tallgren Frina, Malax, beviljades ej, säsongkort,
Finne Linnea l. 27 .4.1 993, Petalax, beviljades,
Nordblad Nico f. 1 .10.1987, Petalax, beviljades
Snickars Sebastian f. 16.9.1995, Petalax, beviljades
Säsongkort beviljades 26 st enligt förteckning över inkomna ansökningar, bilaga 4.

§
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Höstens älgjakt, beviljats 26 + 3licenser, vid behov kan man söka om tilläggslicenser
från nejdens hylla på ca 17-18- licenser,
128 (130), anmälda jägare, val av jaKledare:
2O+g =26 Bernt Björkholm, Leif-Erik wik, Kjell Enberg
18+6 =24, Kaj Smeds, Lars Forsman, T. Höstman, N. Kupiainen
18+3 =21, Kenneth Storsjö, A Viklund, S Storsjö, S Storsjö
27+10 = 37, Janne Björklund (V), J Storgård, D Bäck, M Söderback
14+4= 18, Jonny Nordström, K Nordman, J Björklund (P), K Söderlund, N Båsk
Valdes älgjaktledare enligt förslagen från älgjaktlagen ovan. Vid fördelning av älglicenser
till älgjaktlagen räknades 2 skyttar bort från Nyby-laget och då blev fördelningen:

Norrby
Kråkträsk
Lolax
Nyby
Skäri

Norrby
Kråkträsk
Lolax
Nyby
Skäri
-

6,5
5,5
4,5
8,0
4,0

4vuxna+Skalvar
4 vuxna + 3 kalvar + föreningskalven

3vuxna+3kalvar
svuxna+6kalvar
3vuxna+2kalvar

Varje lag ser till att fördelning tjur/kor (60/40) och en kalvprocent pä 50
tjurar med 6-8 taggar inte skjuts.

o/o

hålls och att

§ 14 Arets vitsvanshjort- och rådjursjakt. 35 st hjortlicenser beviljade.
Tlll jaktledare för vitsvanshjortjakten och rådjursjakten valdes Jonny Nordström och till
vicejaktledare Bernt Björkholm. Dessutom valdes till vicejaktledare hundägarna: Kjell
West, Kjell Enberg, Mikaela Storsved, Ulf Stenbacka, Tony Lillthors, Peter Enlund, Janne
Björklund (Vasa) och Björn Höstman.
Anmälan till hjortjakt för medlemmar sker torsdag 12.8. och söndag 15.8. kl. 1 8.00 - '1 9.00
vid slakthuset i Bjumäs och då medtages.jaktkort, skjutprosvintyg samt kartfoto av
passplats. Om man inte själv har möjlighet att komma till anmälningstillfällen så kan man
ge fullmakt åt någon annan att sköta anmälan..
Reglerna för vaktjakt på hjort i stort liksom fön, alla hjortjägare bör förse sina pasställen
med namn och telefonnummer tydligt utsatta- Rådjur får skjutas med kulgevär som
vaktjakt endast från dessa anmälda pasställen. Vid gemensam hundjaK på hjort kan man
från passtorn, upphöjda ställen också skjuta rådjur med kulgevär med iakttagana av alla
säkerhetsf öreskrift er.
Beslöts att för hundjakt på vitsvanshjort reservera skilt 2 licenser för bock och 1 licens för
hind och fri kalvskjutning. Vid hundjakt på hjort skall man i alla fall undvika att skjuta hind
eftersom de också kan ha kalvar med sig.

All hundjakt på hjort skall ske som gemensam för alla hjortjägare så att de som vill kan
delta, minst en vecka på förhand bör man meddela om gemensam hundjakt på hjort och
de som vill delta skall anmäla sig till den vicejaktledare som meddelas. Endast
föreningsmedlemmarnas egna hundar används vid hjortjaK och endast anmälda
hjortjägare kan delta.
WhatsApp-grupp bör bildas för alla hjortjägare så att alla får nödig information om
hjortjakten samtidigt, föreningens hemsida kan också användas.
Vid skild hundjakt på rådjur används endast hagelbössa och då kan också
säsongkortsinnehavare delta.
Jaktledaren Jonny Nordström uppdaterar reglerna för vitsvanshjortjakten och rådju§akten
och dessa utdelas på papper till alla som anmäler sig till hjortjakten och alla hjortjägare får
också tillgång till karta med alla pasställen utmärkta på kartan.

§'15 Anhållan om provmarker hade inlämnats av Malaxnejdens Stövarklubb och Västkustens
Dreverklubb, vilka beviljades.

§ 16 Övriga ärenden.
- Utdelades viltvårdspriser för är 2O2O åt Mikael Stenbacka, Bo-cöran Söderblom, Jim
Söderblom, Ingmar Ebacka och Daniel Bäck. Hedersomnämndande åt Anton Strömsbäck
för nedlagda 4 gråtrutar, 81 kråkor, 4 skator och 14 kajor. Rävpokalen fick Bo-Göran
Söderblom för 4 rävar, bilaga 5
- Rovdjurskampanjen fortsätter också år 2021 med samma regler.
- fredningsbeslut som förr och gästers rätt till jakt liksom förr, sjöfågeljakt förbjuden från
Strömbäcken till Bockören samt kring Kalvgrundviken och Öjfjärden
- påmindes om jaktetik, skjutavstånd, kulfång och att jägare absolut inte får köra på
gårdsplaner, gräsmattor eller på annat vis störa invid bostadshus och villor.
- efterlystes ännu en gång nya större skyltar till Bockören, Vägviken och Öjna om att
hundar bör hållas kopplade 1 .3. - 19.8. i skärgården liksom på andra ställen, enligt § 51 i
jaktlagen "Från den 1 mars till den 19 augusti skall hundar som är utomhus hällas
kopplade eller sä att de omedelbaft kan kopplas- ". Beslöts att skyltar bör skaffas och
uppsätts. Om förbudet ej efterföljs bör jaktövervakare eller annan myndighetsperson
kontaktas.
- önskemål framfördes om att föredragningslistan till årsmöten och sommarmöten läggs ut
på hemsidan i god tid före mötet
- ordförande informerade om att mera medlemmar önskas till jägarförbundet, via
jaktföreningen kostar det endast 12 euro per medlem, ordförande sätter ut meddelande om
detta på föreningens hemsida
- ordförande informerade om Helmi-projektet och bekämpning av skadedjur vid Petalax
åmynning, fållor utdelas och ersättning för skötsel kan erhållas, mera information senare
- vildsvinen förekommer i allt högre grad i vår marker och inom Malaxnejdens planeras
gemensam vildsvinsjakt vid behov på samma vis som lojakten tidigare

§ 17 Ars- och sommarmötet avslutades kl. 19.25 och ordförande iackade för en livlig
diskussion.

Daniel Bäck, o
Protokollet justerat
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Jens Storsved

