Petalax Jaktförening r.f.

reg.nr 124.247

FO-nr 0868679-9

Årsmöte
Söndag 13.3.2022 kl. 18.oo i Petalax uf:s diskotek i Petalax.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.
3. Föredras verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse för
det gångna året. Beslutes om godkännande och fastställande av bokslut.
4. Beslutes om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga bokslutsansvariga
5. Beslutes om styrelsens arvoden och kostnadsersättningar för år 2022. Styrelsens
förslag samma som förr.
ordförande erhåller kostnadsersättning (för telefon, dator, resekostn. m.m.) 150 euro per år,
sekreterare likaså 150 euro och kassören 225 euro, upprätthållaren (i detta nu ordförande) av
föreningens hemsidor 150 euro per år, inget sammanträdesarvode för styrelsemedlemmarna
endast ersättning för körkilometer enligt statens taxa 0,46 e/km.

6. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare samt tre övriga styrelsemedlemmar för
år 2022.
7. Val av två verksamhetsgranskare och en ersättare.
8. Fastställande av verksamhets- och viltvårdsplan för år 2022. Vilttriangel.
9. Beslutes om medlemsavgift, säsongskorts- och dagkortsavgift, avgift för hjortjägare
samt straffavgift för oinlämnad fångstlista. Fastställa skottpeng.
styrelsens förslag: medlemskort 30 e, säsongkort 50 e, dagkort 20 e (om medlem med
10 e), avgift för hjortjägare 20 e, skottpeng på räv, mårdhund 15 e, kråkfåglar, havs- o
gråtrut 2,00 e

10. Val av medlemmar till sektioner och utskott, kontaktperson för stora och små
rovdjursobservationer, representant i viltvårdskommitté (Mjvf),
medlem i skyttesektion William Olson (ersättare med Henrik Olson).K ontaktperson för stora
och små rovdjur är Daniel Bäck. Anders Wikström ( jaktövervakare) är medlem i Malaxnejdens
jaktvårdsförenings viltvårdskommitté.

11. Fastställa budgeten (ekonomiplan i verksamhetsplan) för år 2022.
12. Val av nya medlemmar och eventuellt uteslutande av medlem. Bevilja säsongkort.
Nya och säsongkort, se bilaga
Styrelsen föreslår för årsmötet att på prov i tre säsonger inrätta en ny grupp av
säsongkort med rätt att jaga hjortdjur för person som avlagt jägarexamen och som har
åtminstone en förälder född/och eller uppvuxen i Petalax och denna förälder är
fortsättningsvis medlem och aktiv jägare i Petalax jaktförening och åtar sig ansvar för
inskolning och lokalkännedomsförkovran. Detta säsongkort skulle då också liksom de
övriga säsongkorten sökas på nytt varje år, helst till årsmötet i samband med
inlämnandet av fångstlistan. I år kan ansökan göras till sommarmötet.
13. Ansökan om älg- och hjortlicenser. Styrelsens förslag 35 st älg och 35 st hjort

14. Besluta om anmälan till älgjakt och önskemål om skjutpoäng för skyttar.
Föreslås liksom tidigare år, korrekta deltagarlistor för älgjakt och inga bulvaner

15. Besluta om provmarker för Malaxnejdens Stövarklubb, Västkustens Dreverklubb
16. Besluta om förslag till vildsvinsavtal i Malaxnejden, styrelsen förordar ej.
17. Övriga ärenden
- fredningsbeslut som förr, sjöfågeljakt förbjuden från Strömbäcken till Bockören
samt kring Kalvgrundviken och Öjfjärden
- jaktetik, skjutavstånd, kulfång
- vissa hjortjägare har haft problem med hjort- och rådjursjakt med hund,
påminnes om gällande regler för hjortjakt och jakt med hund
- utomståendes deltagande i rävjakt endast om medlem är med
- Helmi-projekt för decimering av mink och mårdhund på naturaområdet vid
Petalax åmynning samt närliggande områden
- viltvårdspriser, bilaga
- rovdjurskampanj 2022

18. Årsmötet avslutas

