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VITSVANSJAKTMÖTE 2020
NORRA VALLGRUND UF 
6.8.2020 EFTER ÄLGJAKTMÖTET

Mötets öppnande

Öppnades kl: 19:09
Mötesordförande valdes Jonas Seitovaara och sekreterare Elenor Bengs

2. Konstaterande av mötets laglighet

Annons i VBL 25.7.2020

3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov

Stefan Berg och Tage Wikström

4. När börjar jakten

Vitsvansjakten börjar 1.9.2020 med vaktjakt

5. När och hur avbryts jakten

 Förslag: Jaktledaren bestämmer 
Fick understöd på mötet

6. Deltagare i vitsvansjakten

60 st deltagare

7. Hundförare i vitsvansjakten

Isak Lönnqvist, Berg Hans, Ekman Jens, Ekman Paul, Enlund Oscar, Nordlund Mikael, Norren 
Andre, Rönn Erik, Seitovaara Jonas, Ståhl Conny, Ståhl Jan, Roger Ståhl

8. Jaktledaren befriad från licensavgift

Klubben betalar jaktledarens licensavgift

9. Val av jaktledare samt vicejaktledare

Jaktledare: Jan Wikström. Vicejaktledare: Samtliga hundförare, punkt 7.

10. Delning av skjutna djur

Förslag : Fällt djur tillfaller skytten. Skytten betalar licensavgiften för sina fällda djur till anvisat 
konto. 
Godkändes av mötet.



11. Hur bedriva vaktjakt samt vakjakt

Förslag: Deltagarna får vid vakt och vakjakt använda samma pass endast en gång i veckan om 
inte jaktledaren beviljar undantag vid sådant tillfälle att passet inte är reserverat efter utgånget 
klockslag för passreservering. Jaktledaren beslutar om inom vilken tidpunkt på dygnet passen skall 
reserveras. Passet får reserveras endast samma dag som det ämnas användas. För reservering 
av pass i gryningen avgör jaktledaren. Deltagare i vitsvansjakten som inte deltar i älgjaktens 
passrensning skall bygga vaktorn, 2-3 deltagare per vaktorn i samråd med jaktledaren.

Fick understöd på mötet.

12. Hur bedriva jakt med hund

Förslag: Jaktledaren bestämmer
Godkändes av mötet.

13. Kontroll av skjutprov och vapen nr 

Jägarna ansvarar själva för ikraftvarande skjutprov samt egna licenser.
Godkändes av mötet

14. Övriga ärenden

Klubben sökte 32 licenser, fördelningen är 21 vuxna och 22 kalvar. 

Mötet avslutades : 19:25
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Ordförande Jonas Seitovaara Sekreterare Elenor Bengs
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Justerare Stefan Berg Justerare Tage Wikström


