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Petalax Jaktförening r.f.

reg.nr 124.247

FO-nr 0868679-9

PROTOKOLL
Sommarmöte, måndag 28.7.2014 kl. 19.oo i slakthuset i Bjurnäs.
1. Mötet öppnandes av ordförande Daniel Bäck, som hälsade alla välkomna.
2. Konstaterades av mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört, annons hade
ingått i Vasabladet 12.7.2014. 26 st jägare deltog enligt bif. förteckning. Bilaga 1.
3. Till ordförande för mötet valdes Daniel Bäck och till sekreterare Ingmar Smeds, till
protokolljusterare valdes Henrik Olson och Lars Forsman.
4. Ansökningar om säsongkort förelåg 6 st, Björklund Simon, Kulmala Hannu, Kujanpää
Heikki, Brolund Göran, Aspholm Ulf (ny) och Sabel Jens. Alla beviljades enhälligt. På
årsmötet beviljades 24 st. Bilaga 2
5. Beslöts att bibehålla tidigare bytesbegränsningar och fredningar som förr. Rävjakt
med drivande hund tillåts fr.om. 20.8. Max 2 st orrar per jaktsällskap och dag, 1 st
tjäder per jägare per jaktsäsong förutom jägare med fågelhund som får skjuta två.
Sjöfågeljakt inte tillåten fredag, lördag och söndag under villaavslutningshelgen , gräns
Strandvägen. Fasanhönan fredad. Haren fredad på följande holmar Rankelören,
Trutbådan, Stackgrund, Norrbådan, Kråkgrund under tiden inte isen bär. Eventuella
avvikelser i jakten (orre, tjäder, gås) enligt viltcentralens direktiv senare i augusti bör
naturligtvis beaktas. Enligt skifteslagets preliminära överenskommelse med NTMcentralen så är sjöfågeljakt inte tillåten på området mellan Strömbäcken och Bockören
samt vid vid Öjfjärden och Kalvgrundsviken, denna överenskommelse har inte ännu
trätt i kraft men bör naturligtvis beaktas så fort detta sker, kanske först nästa år.
6. Beslöts att gästers rätt att bedriva jakt är som tidigare. Eventuella utländska
älgjägargäster betalar 200 e per person och veckoslut. Ålänningar och övriga
finländska gäster betalar 20 e (dagkortsavgiften) eller gratis om man byter gäster.
Gäst med älghund deltar gratis.
Dagkort beviljas som tidigare med undantag av sjöfågeljägare utan inbjudan som får
lösa dagkort endast under augusti månad och då är 20-21 augusti undantagen liksom
villaavslutningshelgen. Fr.o,m. 1.9 kan dagkort lösas enbart på inbjudan av medlem.
Dagkortsinnehavarens namn och adress bör tydligt anges vid betalningen.
Beslöts att ingen allmän klappjakt på räv med många deltagare utifrån ordnas
inkommande säsong. Enskilda rävjägare får naturligtvis inbjudas utan dagkort liksom
förr.
7. Älgjaktsanmälningar hade inkommit sammanlagt 131 st liksom ifjol vilka godkändes.
Fördelning av de beviljade 28,8 älglicenserna + föreningskalven enligt bilaga 3.
Norrby 34 st, 5+5 , Kråkträsk 24 st, 3+4, Lolax 20 st, 3+3 + 1 föreningskalv, Nyby 36 st,
6+4, Skäri 17 st, 2+3. På sommarmötet 2012 beslöts att säsongkortsinnehavare och
ortsbo utan jaktkort eller medlemskap kan delta i älgjakten som drevkarlar. Ordinarie
älgskytt bör vara medlem men som inhoppare/ersättare för ordinarie skytt kan även
säsongkortsinnehavare fungera med jaktledarens tillstånd. Drevkarl utan medlemskap
eller säsongkort betalar en avgift på 30 e. Detta gäller också fortsättningsvis. Bilaga 3
8. Anmälningar till vitsvanshjortjakten hade inkommit 65 st och alla var medlemmar,
godkändes. Licenser finns beviljade 20 st (6 bockar, 6 hindar och 16 kalvar).. Bockar
med svagt utvecklade horn fälls. I övrigt beslöts om hjortjakten som förr:
Anmälan om byte görs genast till jaktledaren, huvudet bör uppvisas. 1 st
vitsvanshjort/jägare fram till 1.12. då jaktledaren tar beslut om fortsättningen.
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Licensavgift + 10 e slakthusavgift betalas av skytten. Likaså betalar alla hjortjägare
(enligt årsmötesbeslut 4.2.13 och 27.1.2014) en avgift på 20 e för vinterutfodring efter
nyår. Hundjakt tillåten men inget släpp intill matplats tillåten, någon av jaktledarna bör
vara med om flera deltar i hundjakten. Jakten inleds sista helgen i september, hjort får
ej fällas i älgjakten. Jakten sker som individuell vaktjakt, klappjakt endast om
jaktledaren kallar till sådan. Hjortjägarna bör också ta hänsyn till pågående älgjakt.
Den som bryter mot reglerna utesluts från hjortjakten under pågående och därpå
följande säsong, ev. horn beslagtas och kött säljs genom auktion. Ev. förlängning av
straff beslutas av föreningsmöte.
Som tillägg till tidigare bestämmelser så beslöts också att vakjakt får ske endast från
torn eller upphöjda platser så att man vid ev. skottavlossning alltid skjuter snett nedåt
för undvikande av olyckor då många hjortjägare kan vara i rörelse samtidigt. Orange
kläder bör också alltid användas.
9.

Beslöts att rådjursjakten är fri, ingen begränsning av totalantal eftersom rådjur finns så
gott som överallt. Begränsning dock så att endast ett rådjur per jägare får fällas till den
1 december då rådjursjaktledaren (Daniel Bäck) kan fatta beslut om att ytterligare 1
rådjur kan fällas. Anmälan om att rådjur skjutits skall alltid anmälas genast till
viltcentralen men också till Daniel Bäck.

10. Valdes jaktledare till älgjaktlagen:
Norrby; Bernt Björkholm, vice Leif-Erik Wik och Janne Dahlstedt
Kråkträsk: Jan-Erik Strandberg, vice Kaj Smeds, Lars Forsman och Niklas Båsk
Lolax: Sven Storsjö, vice Leif Ståhl och Kenneth Storsjö
Skäri: Jonny Nordström, vice Kaj Nordman och Janne Björklund (P)
Nyby: Janne Björklund (V), vice Ulf Fant, Daniel Bäck, Jens Storgård och Malin
Söderback
Till vitsvanshjortjakten valdes Daniel Bäck, vice Janne Björklund (V) och Jens
Storsved.
Till rådjursjakten valdes Daniel Bäck
bilaga 3
11. Förslaget till jaktavtal för säljakt med Bergö Jaktvårdsförening, Petalax Jaktförening,
Sundom jaktförening, Yttermalax jaktförening och Övermalax jaktklubb godkändes i
enlighet med styrelsens förslag i förelagd form. Bilaga 4..
12. Övriga ärenden
- vilttriangel skötes även detta år av Kaj Nordman, räkningen utförs to 31.7.2014 med
start vid sportplan kl. 18.00 om vädret det tillåter, i annat fall på söndag kväll eller
senare.
- informerades om läget med de nya jaktarrendeavtalen, föredrogs den uppgjorda
modellen enligt den mall som viltcentralen tillhandahåller. Oklart om vad som sker när
marken byter ägare, detta utreds tills de nya avtalen skall undertecknas. Senare i höst
kallar styrelsen till möte med älgjaktledarna och övriga kontakpersoner för att gå
igenom handlingsplan.
- framfördes önskemål om att utsättande av slickstenar bör samordnas för att undvika
en koncentration av flera slickstenar på ett litet område
-Janne Björklund informerade om aktuella saker inom Malaxnejdens
Jaktvårdsförening, styrelsen har önskemål om att älgjakten skulle starta en vecka
senare i alla föreningar, alltså tidigast första helgen i oktober. Malaxnejdens
Jaktvårdsförening motsätter sig bildande av ett så stort älgförvaltningsområde som
sträcker sig ända till Jalasjärvi. Detta område är onaturligt stort, älgarna rör sig inte nu
på ett så stort område. Bertil Stormblad kommer att anordna viltspårdragning och –
skolning för eftersöksekipage.
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- Janne Björklund tog igen upp frågan om att Petalax jaktförening borde göra en egen
hemsida, alla övriga föreningar i nejden har nu egna. Makpoint som gjort bottnarna för
bl.a. Malaxnejdens Jaktvårdsförening och Övermalax jaktklubb har lovat göra en åt
Petalax jaktförening för 150 euro + moms. Beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som
består av kassören Ingmar Enbacka och ordförande Daniel Bäck som skall stifta
bekantskap med den nya hemsidan och skaffa fram en villig webmaster för skötande
och upprätthållande av hemsidan. Arbetet bör vara slutfört inom augusti månad.

13. Mötet avslutades kl 20.30.

_____________________________
Daniel Bäck, ordförande

_________________________
Ingmar Smeds, sekreterare

Protokollet justerat:

_____________________________
Henrik Olson

_________________________
Lars Forsman

