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Protokoll 
Årsmöte  onsdag 30.1.2019 kl. 19.oo – 20.25 i slakthuset i Bjurnäs. 
Närvarande 30 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 Kjell Vest. 

 
§ 2 Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
 
§ 3 Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1) och kassören föredrog bokslutet 

för år 2018 (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 2019 

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 0,43 e/km. 

 
§ 6 Valdes styrelse för året: ordförande Daniel Bäck, viceordförande Bernt Björkholm, 

sekreterare Ingmar Smeds, medlemmar Sven Storsjö, Leif-Erik Wik och Jim Söderblom.  
Styrelsen har 30.1.2019 valt Jonny Nordström till ny kassör efter att Ingmar Enbacka 
önskat avgå. 

 
§ 7 Till verksamhetsgranskare valdes Peter Bjurs och Kent Söderlund, ersättare Leif Ståhl. 
 
§ 8 Verksamhets- och viltvårdsplan för år 2019 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 också i vinter genomgås, Daniel Bäck, Kjell Vest och Ingmar Enbacka 
lovade att se till att det blir gjort även i vinter.  Kaj Nordman torde organisera 
sommarräkningen som vanligt. 

  
 
§ 9 Beslöts att avgifterna för år 2019 är oförändrade, medlemsavgift 30 euro, säsongkort 50 

euro, dagkort 20 (om medlem med 10) euro, hjortjägaravgift 10 euro, avgift för oinlämnad 
fångstlista 15 euro. 

 Den extra slakthusavgiften för älgjägare i Bjurnäs 20 e bibehålls också år 2019.  
 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 Bo-Erik Burman med Henrik Olson som ersättare. 

Kontaktperson för stora rovdjur är Daniel Bäck och för små rovdjur Anders Wikström, som 
också är jaktövervakare och medlem i Malaxnejdens jaktvårdsförenings viltvårdskommitté.   

 
§ 11 Budgeten för år 2019, ekonomiplan i verksamhets- och viltvårdsplan, bilaga 3, godkändes.   
 



§ 12 Beviljande av medlemskap, provmedlemskap och säsongkort: 
 År 2014 beviljades Anders Linddal, Lukas Nygren, Felicia Söderback, Freja Söderblom 

och Jonatan Söderblom provmedlemskap och de beviljades nu ordinarie medlemskap 
förutom Anders Linddal som avsagt sig 

 Ansökningar om provmedlemskap förelåg av följande: Emilia Back, Felix Blomvist, Mathias 
Högbäck, Elias Storsved, Jaana Uotinen, Xander Uotinen, Madeléne Östring, Sebastian 
Wikström och Marcus Wiitala.  Kjell Vest framförde dottern Emilia Vests anhållan om 
provmedlemskap.  Emila Back, Elias Storsved, Jaana Uotinen, Xander Uotinen, Madeléne 
Östring, Sebastian Wikström och Emilia Vest beviljades provmedlemskap.  Felix 
Blomqvist, Mathias Högbäck och Marcus Wiitala som inte uppfyllde kriterierna för 
medlemskap beviljades säsongkort. 

 
 Säsongkort beviljades 17 st enligt förteckning över inkomna ansökningar,  bilaga 4. 
 
  
§ 13 Beslöts att i år ansöka om 45 st älglicenser i samsök med Malaxnejdens jaktvårdsförening.  

20 st hjortlicenser söker vi själva om på ett begränsat område, samma som ifjol. 
 
§ 14 Beslöts att anmälningar till älg- och hjortjakt sköts liksom förr i sommar men jaktledarna 

uppmärksammas ännu en gång på att deltagarlistorna bör uppdateras varje år och vara 
korrekta.  I samband med anmälningarna till älgjakten bör också jaktledarna redovisa för 
vilka alla som de deltagit i älgjakten föregående säsong.  Det är på jaktledarnas ansvar att 
allt är korrekt.  Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att en säsongkortsinnehavare som 
i minst 5 år fungerat som drevkarl i älgjakten och funnits med på de officiella 
deltagarlistorna kan ansöka om till föreningens sommarmöte i samband med 
anmälningarna till älgjakt att få delta i älgjakten som ordinarie skytt och sommarmötet 
besluter då i ärendet. 

 I samband med medlemsavgiftsuppbörden i augusti så tas också in avgiften (10 e) för 
hjortjägare och den extra slakthusavgiften på 20 e..  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, Västkustens 

Dreverklubb, Taxklubben westcoast och Österbottens älghundklubb,  vilket beviljades. 
 
§ 16 Övriga ärenden. 
 - Utdelas viltvårdspriser för år 2018 åt Sven Stenbacka, Mikael Nylund, Bo-Göran 

Söderblom, Mikael Stenbacka och Jim Söderblom. Den nya rävpokalen fick Sven 
Stenbacka för 2 rävar och 9 mårdhundar 

 - Rovdjurskampanjen fortsätter också år 2019 med samma regler. 
 - Jim Söderblom lovade vara dragare för luftgevärsskytte i slakthuset i Bjurnäs på 

miniälgbanan onsdagskvällar kl. 19.oo i februari och mars. 
 
§ 17 Årsmötet avslutades kl. 20.25. 
 
 

 _________________________  __________________________ 
 Daniel Bäck, ordf.   Ingmar Smeds, sekr. 
 
 
 Protokollet justerat __/__ 2019. 
 
 
 _____________________________ ___________________________ 
 Jens Storsved   Kjell Vest 


