Petalax Jaktförening r.f.

reg.nr 124.247

FO-nr 0868679-9

Protokoll
Årsmöte
söndag 13.3.2022 kl. 18.00 – 19.30 i uf-lokalen i Petalax.
Närvarande 21 st jägare enligt bifogade namnlista

§1

Ordförande Daniel Bäck hälsade välkommen och öppnade mötet. Till ordförande för mötet
valdes Daniel Bäck, till sekreterare Ingmar Smeds och till protokolljusterare Jens Storsved
och Mikaela Storsved.

§2

Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1) och kassören föredrog bokslutet
för år 2021 (bilaga 2) och verksamhetsgranskningsberättelsen upplästes.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och bokslutet fastställdes.

§4

Beviljades ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga bokslutsansvariga.

§5

Beslöts att kostnadsersättningar (telefon-, data-, kontors- och resekostn. m.m.) för år 2022
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 0,46 e/km.

§6

Valdes styrelse för året: ordförande Daniel Bäck, viceordförande Bernt Björkholm,
sekreterare Ingmar Smeds, medlemmar Kenneth Storsjö, Leif-Erik Wik och Jim
Söderblom.

§7

Till verksamhetsgranskare valdes Peter Bjurs och Kent Söderlund, ersättare Leif Ståhl.

§8

Verksamhets- och viltvårdsplan för år 2022 föredrogs och fastställdes. Bilaga 3.
Genomgång av vilttriangeln kunde ej genomföras i vinter p.g.a. otjänligt väder (ingen
nysnö) och sjukdomsfall.

§9

Beslöts att avgifterna för år 2022 är som följer: medlemsavgift 30 euro, säsongkort 50
euro, dagkort 20 (om medlem med 10) euro, hjortjägaravgift 20 euro, avgift för oinlämnad
fångstlista 15 euro. Hjortjägaravgiften höjdes p.g.a. stor åtgång på säd med den långa
vintern och fördubblade spannmålspris
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 euro 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 viltvårdskommitté.
§ 11 Budgeten för år 2022, ekonomiplan i verksamhets- och viltvårdsplan, bilaga 3, godkändes.
§ 12 Val av nya medlemmar, provmedlemmar och eventuellt uteslutande av medlem. Bevilja
säsongkort.
De 4 medlemmar som ej betalt medlemsavgift uteslöts enligt styrelsens förslag.
År 2017 beviljades Terese Östring och Jonas Westerlund provmedlemskap och de
beviljades nu ordinarie medlemskap enligt styrelsens förslag.

Ansökningar om provmedlemskap förelåg av följande: Felix Stenbacka, Christoffer
Östring och Frida Tallgren. Christoffer Östring beviljades provmedlemskap på fem år.
Felix Stenbacka och Frida Tallgren som inte uppfyllde kriterierna för medlemskap
beviljades säsongkort.
Säsongkort beviljades 20 st enligt förteckning över inkomna ansökningar, bilaga 4.
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.
Gällande älgjakt så bör denna person som erhåller säsongkort med rätt att jaga hjortdjur
delta självständigt minst ett år som drevkarl för att sedan själv kunna stå på pass med
gevär. Detta förutsätter naturligtvis att älgjaktledaren anser att denna person är tillräckligt
mogen och erfaren för detta, om inte så bör en förälder eller annan vuxen erfaren person
övervaka eller vara med på pass. Liksom förr så bör en jägare var minst femton år för att
själv anmäla sig till älgjakt.
Godkändes.

§ 13 Beslöts att i år ansöka om 35 st älglicenser i samsök med Malaxnejdens jaktvårdsförening.
35 st hjortlicenser söker vi själva om på hela jaktföreningens område eftersom hjortar nu
finns mycket mer och överallt.
§ 14 Beslöts att anmälningar till älgjakten sköts liksom förr i sommar före sommarmötet men
jaktledarna uppmärksammas på att deltagarlistorna bör vara korrekta och inga bulvaner.
Anmälningarna till hjortjakten tas emot på skilda möten som hålls några dagar efter
sommarmötet och då bör alla som tänker anmäla sig till hjortjakten vara på plats eller
befullmäktiga någon annan att anmäla, intyg på avlagt gällande skjutprov bör då också
uppvisas.
Beslöts att liksom förr rekommenderas 100 skjutpoäng på älgskjutbanan av skyttarna i
älgjakten för upprätthållande av skjutskickligheten.
§ 15 Anhållan om provmarker hade inlämnats av Malaxnejdens Stövarklubb och Västkustens
Dreverklubb, vilket beviljades.
§ 16 Förslaget till vildsvinsavtal för hela Malaxnejden lästes upp. Årsmötet beslöt att inte
godkänna detta för Petalax jaktförenings del.
§ 17 Övriga ärenden.
-fredningsbeslut som förr, sjöfågeljakt förbjuden från Strömbäcken till Bockören samt kring
Kalvgrundviken och Öjfjärden
-jaktetik, skjutavstånd och kulfång påmindes om liksom förr
- vissa hjortjägare har haft problem med hjort- och rådjursjakt med hund/ påmindes om
gällande regler för hjort- och rådjursjakt. Trots det stora antalet mat- och passplatser så
finns det nog utrymme för hundjakt om man kommer ihåg att inte släppa hund närmare än
200 meter från en matplats. Vart hunden sedan far kan man inte styra och det borde
också alla hjortjägare veta och respektera och inte gnälla. Beslöts att hundjakten kan
fortsätta som förr utan begränsningar. Påmindes om att vid hjortjakt med hund skall också
passtorn och upphöjda platser användas som passplatser.
-- påmindes om att utomstående har rätt att delta i rävjakt endast om medlem har bjudit in
denna och medlemmen själv är med i jakten

- Helmi-projekt för decimering av mink och mårdhund på naturaområdet vid Petalax
åmynning samt närliggande områden är aktuellt och Daniel Bäck fungerar som ledare
- Utdelas viltvårdspriser för år 2021 åt Bo-Göran Söderblom, Arvid Stenbacka, Sven
Storsjö, Bernt Björkholm och Leif-Erik Wik. Rävpokalen fick Bo-Göran Söderblom för 5
rävar, 3 mårdhundar och 3 vildkattor, bilaga 5.
- Rovdjurskampanjen fortsätter också år 2022 med samma regler.
-- nya, större skyltar på finska och svenska är på kommande till till Öjna, Bockören och
Vägviken 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 hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas
§ 17 Årsmötet avslutades kl. 19.30.

_________________________
Daniel Bäck, ordf.

__________________________
Ingmar Smeds, sekr.

Protokollet justerat __/__ 2022.

_____________________________
Jens Storsved

___________________________
Mikaela Storsved

