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ÄLGJAKTMÖTE 2020
NORRA VALLGRUND UF
6.8.2020 EFTER HÖSTMÖTET

Mötets öppnande

Öppnades Kl 18:26
Till 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

Jakten börjar lördag 10.10.2020 kl 07.00 vid Iidosleeton
Godkändes av mötet.

5. När och hur avbryts jakten

Jaktledaren bestämmer när och hur jakten avbryts.

6. Deltagare i älgjakten (Endast medlemmar kan delta)

42 skyttar och 16 drevfolk deltar i älgjakten

7. Hundförare i älgjakten

Ruben Ingman, Bengs Andreas, Bengs Elenor, Bengs Göte, Bengs Martin, Friberg Gustav, Friberg 
Johannes, Gädda Leon, Gädda Thomas, Seitovaara Jonas

8. Kontroll av älgskytteprov och sex älgserier 

Ingen officiell uppföljning av vapen nr och skjutprov. Jägaren ansvarar själv för utförda prov och 
licenser. 
Ansvarsperson för kontroll av sex skjutna serier eller 300 poäng samt sista granskningsdag.

Gustav Friberg valdes till ansvarsperson och sista granskningsdag: 3.10.2020

9. Inköp av material 

Anskaffning av material till nya torn.
Budget: 500 €
Nya älgjaktskartor
Budget: 400 €
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Godkändes av mötet

10. Jaktledaren befriad från licensavgift

Godkändes av mötet

11. Kostnader för älgjakten samt sista betalningsdag

Deltagaravgift 70 € samt slakthusandel 10 €, ska betalas senast 1.9.2020

12. Val av jaktledare samt vicejaktledare

Jaktledare för älgjaktlagen är Christian Sandström och vicejaktledare är hundförarna, punkt 7

13. Val av ledare för drevfolket

Christel Holmlund-Norren och Yvonne Wikström

14. Val av förmiddagsslaktgrupp

Lars Håkans, Christer Håkans och Hans Håkans

15. Bokförare av jaktdagar för skyttar/drevfolket

Hans Berg bokför för skyttarna och Yvonne Wikström för drevfolket

16. Hur bedriva jakt med hundar vid älgjakten

Jaktledaren beslutar
Förare med unghund som det inte skjutits på ståndskall för får gå ut även övriga veckodagar om 
jaktledaren ger tillstånd och det passar in med styckningen av älgarna. 
Fick understöd på mötet

17. Vaktmästare för slakthuset

Bror Rönn

18. Passrensning

Passen skall vara röjd 28.9.2020 och kartan inlämnad till ansvarspersonen. Ansvarar för kartor 
Martin Bengs på Norra Vallgrund-området och Johannes Friberg på Karlsö-Panike området.

19. Förhinder lördag eller söndag kan kompenseras med vardag inom samma 
delningsperiod. 

Godkändes på mötet.

20. Frånvaro betyder ingen andel i köttet, med undantag för punkt 19. 

Godkändes av mötet.

21. Jaktledaren bestämmer när och  var hundar används, när och var drevjakt utförs samt 
delar upp jaktlaget om behov finns. 

Fick understöd på mötet
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22. Kontparagrafen 

Kontarna skall vägas och bäras ut innan någon tar av dem. 
Godkändes av mötet.

23. Skjutserier

6 skjutna serier eller 300 poäng för att få delta som skytt i älgjakten 2021
Fick understöd på mötet.

24. Övriga ärenden

19 licenser sökta, fördelningen 12 vuxna och 14 kalvar.

- Nya dragpulkor skaffades från Jaktia i Umeå till en summa av 594€ (600€ budget). Andreas 
Bengs sköter om transporten från Sverige.

Mötet avslutades kl: 19:05
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Ordförande Jonas Seitovaara Sekreterare Elenor Bengs

___________________________________
__________________________________

Justerare Stefan Berg Justerare Tage Wikström


