Petalax Jaktförening r.f.

reg.nr 124.247

FO-nr 0868679-9

Protokoll
Årsmöte
måndag 8.2.2016 kl. 19.oo – 20.25 i slakthuset i Bjurnäs.
Närvarande 18 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 Helge Viklund
och Kenneth Storsjö.

§2

Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1) och kassören föredrog bokslutet
för år 2015 (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 2016
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, Conny Rönnlöv och Leif-Erik Wik.
Styrelsen väljer sedan kassör.

§7

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

§8

Verksamhets- och viltvårdsplan för år 2016 föredrogs och fastställdes med ett tillägg under
punkten viltvård: Föreningen har också beredskap att i samarbete med fiskargillet och
fiskelaget aktivt delta i reduceringen av skarvbeståndet när detta blir lagligt möjligt. Bilaga
3. Vilttriangeln bör också i vinter genomgås, Sven Storsjö lovade ställa upp även i vinter.
Kaj Nordman har likaså lovat organisera sommarräkningen som vanligt.

§9

Beslöts att avgifterna för år 2016 är oförändrade, förutom hjortjägaravgiften som sänks till
10 euro, medlemsavgift 30 euro, säsongkort 50 euro, dagkort 20 euro, hjortjägaravgift 10
euro, avgift för oinlämnad fångstlista 15 euro. Om medlem inbjuder gästjägare och är själv
med i jakten så är det 10 euro för ett dagkort.
Beslöts också att skottpengarna på räv, mård, mårdhund och grävling höjs till 15 euro mot
uppvisande av vänster framtass, detta gäller fr.o.m. nästa säsong, kommer man då med
gamla tassar är det 10 euro som gäller. Skottpengar för kråk- och skattassar samt gråoch havstrut är oförändrade 1 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.
Lars Forsman fungerar som medlem i älgskadegruppen för Petalax del, ingen
medlemsavgift uppbäres av honom eftersom inget arvode utgår för medverkan i
älgskadevärdering, Ingmar Smeds är ersättare.
§ 11 Budgeten för år 2016, ekonomiplan i verksamhets- och viltvårdsplan, bilaga 3, godkändes.

§ 12 Beviljande av medlemskap, provmedlemskap och säsongkort:
Åt den som beviljats provmedlemskap år 2011 beviljades medlemskap: Richard Tallbacka.
Rusty Roy Stinson som beviljades provmedlemskap år 2010 bordlades ifjol och han
beviljades också nu medlemskap eftersom har fortsättningsvis bor på orten och har skött
sig.
Ralf Söderholm, Bergö, tidigare bosattt i Petalax, har inte betalt medlemsavgiften 2015
trots påminnelser och han utesluts nu därför som medlem
Ansökningar om provmedlemskap förelåg av följande: Elin Bjurs och Tobias Höstman och
de beviljades. Jessica Granlund som ansökt om medlemskap eller säsongkort har inte fyllt
i någon ansökan om provmedlemskap, medlemskap och beviljades därför enbart
säsongkort, hon uppmanas inkomma med en ordentlig ansökan till nästa år.
Säsongkort beviljades enligt förteckning över inkomna ansökningar, August Söderholm
som enligt bokföringen inte betalt säsongkortsavgiften 2015 beviljas inte nu, behandlas på
nytt på sommarmötet om saken då är skött, bilaga 4.

§ 13 Beslöts att i år ansöka om 40 st älglicenser i samsök med malaxnejdens jaktvårdsförening
eftersom vinterstammen nu ökat betydligt. 20 st hjortlicenser söker vi själva om på ett
begränsat område, samma som ifjol.
§ 14 Beslöts att liksom ifjol tas anmälningar till årets älgjakt och hjortjakt emot före
sommarmötet som hålls någon gång i juli, när det blir klart hur det blir med
licenstilldelningen. I samband med medlemsavgiftsuppbörden i augusti så tas också in
avgiften för hjortjägare. Beslöts att liksom förr rekommenderas 100 skjutpoäng på
älgskjutbanan av skyttarna i älgjakten för upprätthållande av skjutskickligheten.
§ 15 Anhållan om provmarker hade inlämnats av Malax Grythundsklubb, Österbottens Taxklubb
och Malaxnejdens Stövarklubb vilka beviljades.
§ 16 Övriga ärenden.
- Utdelas viltvårdspriser för år 2015, rävpokalen åt Bo-Göran Söderblom och Mikael
Stenbacka för 4 rävar var,
viltvårdspriser åt Bo-Göran Söderblom, Mikael Stenbacka, Sven Stenbacka, Anders
Vikström och Sven Storsjö.
Rovdjurskampanjen fortsätter också år 2016 med samma regler.
- Informerades om älgsoppdag åt allmänheten söndagen den 3.4.2016, markägare, f.d.
markägare i Petalax och Nyby byar samt byssbor med familjer inbjudes med
tidningsannons i Vasabladet och information i Lokal-TV.
- ordförande påminde om jägarna inte får köra på åkrar, inte heller vintertid, om man inte
har lov av markägarna
- Informerades om insamlandet av nya jaktarrendeavtal som nu är på slutrakan.
- informerades om skjutsimulatorn som anskaffats till Malaxnejden, älgjaktlagen utnyttjar
de skjutkvällar som är kvar i vinter enligt turordning
- medlemmen i Malaxnejdens Stövarklubb, Ingmar Smeds, riktade en vädjan till jägarna att
inte mera skjuta skogsharar denna säsong, stammen väldigt dålig efter många dåliga
vintrar och olika rovdjur, rovfåglar som beskattat stammen
§ 17 Årsmötet avslutades kl. 20.25.

_________________________
Daniel Bäck, ordf.

__________________________
Ingmar Smeds, sekr.

Protokollet justerat __/__ 2016.
_____________________________
Helge Viklund

___________________________
Kenneth Storsjö

