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Innan mötet öppnades överräckte ordförande vilvårdspriset åt Yngve Stolpe som vann 
med 59 p, på andra plats kom Walther Nissas med 49 p och på tredje plats kom Joachim 
Ahlbäck med 41 p. Utlottningspriset för inlämning av fångstlistan i tid erhöll Fredrik Köhler. 
Jaktklubben delade också ut 4 st presentkort á 50€ som kom från mårdhundsprojektet åt 
de fyra i klubben som fått flest mårdhundar, Yngve Stolpe, Kjell Nyholm, Walther Nissas 
och Joachim Ahlbäck.

25 deltagare på mötet

1. Mötets öppnande
 
Jonas Seitovaara öppnade mötet kl:18.40 och valdes till mötesordförande. Elenor Bengs 
valdes till sekreterare.

2. Konstaterande av mötets laglighet

Annons i Vasabladet 19.5.2021 och på vår hemsida. Inga anmärkningar.

3. Godkännande av föredragningslistan som mötets arbetsordning

Ändring: punkt 21 och 22 tillagda efter möteskallelsen omfattades av mötet.

4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov

Mats Ohls och Marie Seitovaara valdes av mötet.

5. Årsberättelse och verksamhetsplan

Sekreteraren presenterade årsberättelsen och verksamhetsplanen som omfattades av 
mötet.

6. Räkenskaperna, bokslut och verksamhetsgranskarberättelse

Isak Lönnqvist presenterade räkenskapena och budgeten som omfattades av mötet.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 2020

Verksamhetsgranskarberättelsen presenterades av ordförande som upplåtits av Hans 
Holm och Johan Håkans. 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

8. Fastställande av arvoden för nya styrelsen

Ordförande, sekreterare och kassör 120€ och övriga styrelsemedlemmar 60€
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9. Val av styrelsemedlemmar för de i tur att avgå samt val av     
    styrelseordförande

Jonas Seitovaara omvaldes till ordförande. Tomas Gädda, Elenor Bengs och Glenn 
Lundström var i tur att avgå, samtliga ställer upp till återval och detta godkändes av mötet.

10. Val av två verksamhetsgranskare

Hans Holm och Johan Håkans  återvaldes

11. Val av ansvarsperson för viltvården

 Andre Norren återvaldes som ansvarsperson för viltvården

12. Val av medlemmar i skyttesektionen

Glenn Lundström som dragare och Oscar Enlund och Andre Norren som medlemmar. 
Thomas Gädda som elektriker.

13. Fastställande av medlemsavgift, säsongskort samt dagkort

Disskusion på mötet om man borde höja inskrivningsavgiften till 150€, men det förslaget 
förkastades.
       Medlemsavgift 25€
       Säsongskort 150€
       Dagkort 15€
       Inskrivningsavgift 100€ 
      
14. Älglicenser 2021

Skärgårdens licenslag beslöt att ansöka om 19 st licenser till jaktåret 2021-2022, samma 
antal licenser som året innan.

15. Vitsvanslicenser 2021 

Styrelsen beslöt att ansöka om 35 st licenser till jaktåret 2021-2022, en ökning på 3 st 
licenser från föregående år. Som grund till ökningen av licenser är; spårinventeringen i 
mars 2021 visade på ca en 14-15 djur/1000 ha i vinterstam 2020 och med klubbens mål 
på 7-10 djur/1000 ha bör därför en ökning av licenser ske.

16. Hemsidan

Hans Berg fortsätter sköta om klubbens hemsida och får ett arvode på 60€ för det
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17. Klubbhuset

Ritningarna över klubbhuset som styrelsen låtit uppgöras av Doktar presentrades på 
mötet. På mötet beslöts att en inva-wc bör ritas in ifall bygglovet kräver det.
(Ritningarna som bilaga 1)

18. Kostnadskalkyl och budget

Styrelsen presenterade en kostnadskalkyl som tagits fram för byggandet av klubbhuset på 
talko (bilaga 2). Budgeten är uträknat på en 3-års plan.

19. Finansiering av bygget

Styrelsen presenterade en finansieringsplan för byggandet av klubbhuset (bilaga 3)
Mötet beslutade att alla nuvarande medlemmar 2021 skall betala en summa på 150 € för 
finansiering av bygget. Summan 150 € får fördelas på 3 år (50€x3år) .De medlemmar som 
redan betalade 150 € 2019 i finansiering behöver inte betala igen. Detta är en 
engångsumman för alla medlemmar och den övriga finansieringen kommer att bli att söka 
bidrag.

20. Byggplan

Styrelsen presenterade en byggplan på 3 år, bilaga 4

21. Kontrakskommiten

Holm Hans valdes till ordförande för kontraktskommiten när Chrisel Holmlund-Norren 
avgår. Hans Berg kommer att sköta om införadet av data i Oma riista. Som ny medlem i 
kontraktskommiten blev Conny Ståhl. Övriga medlemmar som fortsätter Thomas Gädda, 
Jens Ekman.

22. Älgköttet vid slakthuset

Älgköttet (25-30 kg) som jaktklubben köpte av älgjaktlaget hösten 2020 för anordnande av 
en soppdag hösten 2020 men som inte gick att ordna p.g.a coronasituationen, sparar till 
en soppdag hösten 2021

23.Övriga ärenden

Ari Isosalo meddelade att 4 st grågåsar har blivit försedda med gps halsband, projektet 
utförs i samarbete med Åbo universitet. Ari meddelar att om någon skjuter en grågås med 
sändare runt halsen önskar han att halsbanden returneras till honom. Bandet kan ges 
direkt åt Ari eller någon ur NVJKL:s styrelse.
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Anmäl fällda gråsälar i Oma riista. Kvoten på gråsäl nästan halverades från 2019-2020. 
Planeringen av det övriga naturskyddsområdet i Kvarken pågår och för att kunna motivera 
en fortsatt jakt på gråsäl inom det tilltänkta området behövs det underlag för hur många 
gråsälar som faktiskt fälls inom området.

Klagomål gällande bilkörning på privata vägar har framförts åt styrelsen. Styrelsen vill 
påminna jaktklubbens medlemmar om att körning på privata vägar inte är tillåtet utan 
tillstånd av vägrättsinnehavaren.

Mötet avslutas 
Kl: 20.18

___________________________ ___________________________
Ordförande Jonas Seitovaara Sekreterare Elenor Bengs

___________________________ ____________________________
Justerare Mats Ohls Justerare Marie Seitovaara
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Finansieringsplan för klubbhuset

- Fastställande av insamling för utbyggnation av klubbhuset.
 Hur mycket skall klubbens medlemmar finansiera till förmån för utbyggnation 
 av klubbhuset? Styrelsens förslag är att en insamling på 150€ per medlem är 
 rimlig.
- Norra Vallgrund jaktklubb R.F har av sina medlemmar samlat in 150€ per 
 medlem under en 3 års period. Sammanlagt har hittills inkommit ca 27000€.
- Ca 80% av medlemmarna har betalat sin andel till fullo.
- Vad gör klubben med medlemmar som inte betalat? Finns det annat sätt dom 
 kan tillgodose klubben med en motsvarande andel tex material för att 
 insamlingen skall vara solidarisk? Om samtliga medlemmar skulle betala sin 
 andel skulle byggkassan uppgå till ca 35000€.
- Norra Vallgrund jaktklubb R.F ansökte om bidrag om 10000€ från 
 Aktiastiftelsen för markarbete samt material till detsamma, tyvärr kom 
 ansökningen in för sent och blev därför behandlad i efterskott av 
 Aktiastiftelsen. Aktiastiftelsen beviljade dock ett bidrag om 3000€ åt 
 jaktklubben.
- I dagens läge har jaktklubben ca 30000€ i byggkassan och en kostnadskalkyl 
 på ca 40000-45000€. Detta innebär att jaktklubben behöver ansöka om mera 
 bidrag för att kunna färdigställa bygget. Bidragen sökes vartefter bygget 
 framskrider, för att bättre kunna motivera bidragens ändamål.

Bilaga 4
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BYGGPLAN KLUBBHUSET
Bygget av klubbhuset planeras att fullföljas enligt denna tidtabell
2021:
- Bygglov sökes.
- Träd som behöver fällas runt klubbhuset fälls och görs ved av för klubbhusets 
framtida användning.
- Markbearbetning för grunden utförs samt fylls kross och stampas enligt beviljat 
bygglov.
- Byggande av gjutformar, isolering samt armering.
- Gjutning av grundplattan.
- Grunden täcks inför vintern.
- Befintliga delens inredning rivs ut, det som skall sparas lämnas orört. (Skilld plan)
- Genomgång av vildmarkspaneler och eventuell bearbetning av dessa (hyvling, 
sågning)
2022: 
- Byggandet av väggelement utförs tidig vår (Mars, April).
- Resande av väggelement och uppförande av takkonstruktion och plåttak.
- Montering av fönster och dörrar, utsidan färdigställs.
- Mellanväggar byggs
- Insidan isoleras samt el och vatten dras.
- Vildmarkspaneler spikas i tak och på väggar.
- Spisen muras.
2023:
- Golvläggning (förslag: vinylgolv i mötesdelen, plastmatta i köket)
- Montering av innerdörrar
- Toaletter färdigställs
- Köket färdigställs
- Övrig inredning (tex. lister och foder, hyllor skåp. Mm
- Slutgranskning


