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ÄLGJAKTMÖTE 2016
Norra Vallgrunds Skola
Mats Ohls
Deltagare: 55 medlemmar
1.

Mötets öppnande

Som mötesordförande valdes Christian Sandström och som sekreterare Mats Ohls.
2.

Konstaterande av mötets lagenlighet

Annons i Vasabladet 3.8.2016. Inga anmärkningar.
3.

Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov

Jan Ståhl och Isak Lönnqvist.
4.

Slakthuset

Två granstockar per andel i slakthuset. En stock skall sågas som panel till slakthuset och en skall
sågas till material för t.ex. jakttorn.
Längd 3,7 m och 30 cm minimum diameter för den ena stocken och 20 cm för den andra stocken.
För de som inte har möjlighet att leverera stockar så kan man betala 20 € per st dvs. totalt 40 €.
Leveransplats meddelas senare.
5.

När börjar jakten

Älgjakten börjar lördagen 8.10 kl 07:00 på Idosläton.
Hjortjakten börjar 24.9 vid kl 07:00 vid slakthuset.
6.

När och hur avbryts jakten

Bestäms av jaktledaren.
7.

Deltagare i jakten. Obs endast medlemmar kan delta i jakten.

42 skyttar för älgjakt och 36 skyttar för hjortjakt
21 drevkarlar för älgjakt
Totalt: 63 anmälda till älgjakten
36 anmälda till hjortjakten
Nya deltagare i jakten måste köpa en andel i slakthuset för att kunna delta i jakten.
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Provmedlemmarna Juha Salonen och Lukas Norrén godkändes som inhoppare i älgjakten för
ordinarie medlemmar i älgjakten.
8.

Hundförare i älgjakten respektive hjortjakten

För älgjakt: Göte Bengs, Elenor Bengs, Martin Bengs, Andreas Bengs, Jens Ekman, Gustav
Friberg, Alarik Asp. Peter Asp och Christian Sandström.
För vitsvanshjortjakt: Michael Nordlund, Jan Ståhl, Conny Ståhl och Hans Berg
9.
Kontroll av älgskytteprov, 300 p, ingen officiell uppföljning av vapen nr och
skytteprov
I god tid före älgjakten så skall bevis på att 300 poäng har skjutits inlämnas till Jens Ekman.
10.

Jaktledaren befriad från licensavgift

Godkändes
11.

Val av älgjaktledare samt vicejaktledare

Jens Ekman valdes till jaktledare.
Glenn Lundström och Stefan Berg valdes till vice jaktledare.
12.

Val av ledare för drevfolket

Jan/ Roger Ståhl och Thomas Gädda.
13.

Val av förmiddagsslaktgrupp (2 personer)

Christer Håkans och Lars Håkans valdes.
14.

Bokförare av jaktdagar för skyttar/drevkarlar

Thomas Gädda för drevkarlarna och Hans Berg för skyttar.
15.

Hur bedriva jakt med hundar vid älgjakten

Mötet bestämde att endast en skytt per hund. Huvudregel är också endast ett gevär per hund.
Jaktledaren kan tillåta att ett antal skyttar kan gå med en hundförare och gå på en separat jakt.
Hundförare med ”ung hund” kan gå ut på en vardagskväll och också skjuta älg ifall det passar med
slaktturerna och är godkänt av jaktledaren.
16.

Val av jaktledare samt två vicejaktledare för hjortjakten

Jan Wikström valdes till jaktledare.
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Isak Lönnqvist och Hans Berg valdes till vice jaktledare.
17.

Hur bedriva jakt med hundar vid hjortjakten

Mötet bestämde att endast en skytt per hund. Huvudregel är också endast ett gevär per hund.
Jaktledaren kan tillåta att ett antal skyttar kan gå med en hundförare och gå på en separat jakt.
Hundförare med hund kan gå ut på en vardagskväll och också skjuta hjort ifall det passar med
slaktturerna och är godkänt av jaktledaren.
Jaktledaren kan också ge tillstånd åt en jägare att bedriva vakjakt.
18.

Vaktmästare för slakthuset

Bror Rönn valdes som vaktmästare till slakthuset. Han befrias också från passröjningen.
19.

Inköp av material

Ca 630 € reserveras för förbrukningsmaterial.
20.

Kostnader för jakten samt sista betalningsdag

Årets avgift blir 60 € per älgjägare, 10 € per hjortjägare och 10 € för slakthusandelsägare.
Sista betalningsdag: 20.9.2016
21.

Passrensning

Stefan Berg och Glenn Lundström är ansvarig för vem som deltar i vilken passröjningsgrupp. Från
och med 15.8 skall man kontakta Stefan eller Glenn och de meddelar till vilket passröjningsgrupp
man tillhör. Senaste 20.9 skall kartan inlämnas till Stefan eller Glenn.
22.
Förhinder lördag eller söndag kan kompenseras med en vardag inom samma
delningsperiod
Omfattades av mötet, men ett förhinder skall verkligen vara ett förhinder t.ex. jobb eller dylikt.
23.

Frånvaro betyder ingen andel i köttet, undantag punkt 21 och 22

Omfattades av mötet.
24.
Jaktledaren bestämmer när och var hundar används, när och var drevjakten utförs
samt delar upp jaktlaget i två lag om behov finns
Omfattades av mötet.
25.

Kontparagrafen
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Kontarnas skall vägas och bärs ut innan någon får ta dem.
26.

300 poängsregel för 2017

Mötet bestämde att istället för 300 poängen så skall varje skytt skjuta minst sex serier som skall
skjutas som fyra stående och sex löpande per serie.
Skyttekort skall inlämnas till Jens Ekman.
27.

Älgfesten

Mötet bestämde att älgfest skall ordnas.
Festkommittén: Fjolårets festkommitté ger förslag på nya arrangörer.
28.

Övriga ärenden
•
•
•
•
•
•

Älglicenser 18st och hjortlicenser 12st
Mötet bestämde att Christer Håkans och Georg Lundström har rätt till en gratis tankning.
I september så är det skyttekvällar 2.9, 9.9, 16.9, 22.9 och 30.9. Korrigering till vad som
tidigare har meddelats.
Mötet bestämde att vi fortsätter som i år med ordnande träningsskytte kvällar vid
skjutbanan.
Mötet bestämde att drevkarlar som har jaktkort också skall delta som funktionärer vid
skjutbanan från och med säsongen 2017.
På förslag av Frank Norrén så styckas yttrefiléerna skilt och delas enligt en uppgjord lista

Mötet avslutades 20:55

Christian Sandström
Mötesordföranden

Mats Ohls
Mötessekreterare

Justerat:

Jan Ståhl

Isak Lönnqvist

