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1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl: 17.37 som mötesordförand valdes Jonas Seitovaara och sekreterare Elenor 
Bengs

2. Konstaterande av mötets laglighet, godkännande av mötesordningen.
Annons i Vasabladet 29.7.2021

3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov
Mötet valde Frank Norren och Oskar Enlund

4. Fredningsförslag
Inga fredningar ovh begränsningar på jaktmarkerna

5. Förslag till julfrid
24-25 december fredas från jakt

6. Förslag till begränsningar av dagkortsförsäljning
Mötet beslöt att dagkort säljs från 1.9.2021-31.7.2022

7. Val av försäljare av dagkort
Mötet valde Stefan Berg att sköta försäljningen av dagkorten kommande jaktsäsong

8. Nya provmedlemmar 
- Jere Viitasalo (Svärsonskontrakt)
- Nina Sund (Svärdotterskontrakt)
- Max Söderlund (Svärsonskontrakt)
- Johanna Hautanen (Svärdotterskontrakt)
- Thomas Bengs
- Kimmo Rantanen
Alla ansökningar som inkommit till styrelsen omfattades på mötet och godkändes

9. Andra årets provmedlemmar

 - Annica Reini
 - Christian Vik
 - Joachim Ahlbäck
 - Simon Rönn
Omfattades av mötet

10. Nya ordinarie medlemmar

- Janne Kuusela (Svärsonskontrakt)
Omfattades av mötet
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11. Säsongskort för jaktåret 2021-2022

- Tom Olli
- Lotta Kovaljeff
- Fredrik Köhler
- Thomas Storm
- Esa-Petteri Särkijärvi
- Hans Wickman
- Pasi Kovanen
- Ralf Wallis
- Katarina Wallis
Alla säsongskortansökningar godkändes på mötet

12. Formerna för klubbens viltvårdstävling

Formerna för klubbens viltvårdstävling fastställs; skottpoäng för räv, mård, mink och
mårdhund 5p. Kråkfåglar, havstrut och gråtrut 0,5p. Den som sammanlagt har den största
summan poäng erhåller viltvårdsvandringspriset. De tre deltagarna som har högst poäng 
får också ett pris.
Alla som lämnar in fångsrapporteringen i tid (senast 5.1.2022) deltar i ett lotteri. Inget deltagande i 
lotteriet om fångstrapporteringen lämnas in för sent.
Fångstrapporteringen kan göras via NVJKL:s hemsida nvjkl.fi elektroniskt.
Förtydligat att kajor,skata ingår i kråkfåglar på fångstlistan.

13. Rådjursjakt

 Rådjursjakten förblir obegränsad.

 Alla medlemmar får delta i rådjursjakten.

 Inbjudna hundförare får fälla rådjur.

 Ansvarig för utdelning av pass för vakjakt medan vitsvansjakten pågår föreslås vara samma 
som jaktledaren för vitsvansjakten, detta för att undvika farliga situationer med jägare på 
samma pasställen

 Det är skyttens egna ansvar att anmäla fällda rådjur till OmaRiista tjänsten.

 Alla som deltar i rådjursjakten är även ansvariga att sköta om utfodringen av djuren när 
förhållandena så kräver. Utfodring av vilt kräver alltid markägarens tillstånd.

http://nvjkl.fi/
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14. Hundprov

- Västkustens dreverklubb  2.10 / 8.1 / 12.2
- Österbottens älghundsklubb 19.9 / 26.9 / 17.11 / 4.12 / 18.12 / 30.12
- Styrelsen bestämmer provruta
- Öppna prov skall anmälas till klubbens ordförande.
- WhatsApp gruppen som meddelar om öppna hundprov fortsätter.
Alla provdatum omfattades av mötet.

15. Soppdagen

Soppdagen hålls i slutet av November
Dragare Isak Lönnqvist
Budgetförslag :1200€
Anmälning till Isak Lönnqvist
Omfattades av mötet

17. Övriga ärenden

- Talkolista för klubbhuset
- Ingen information sänds via mail utan läggs upp på hemsidan i fortättningen
-  Vnjf info:

Vasanejdens styrelsen har diskuterat möjligheterna att ordna kurser i dels styckning och dels bortdömning av
hjortdjur och önskar att klubbarna meddelar om det finns intresse bland medlemmarna att delta ifall kurserna
ordnas.

Alla klubbar torde ha en intern lista med jägare som kan kontaktas då det handlar om storvilt (t.ex varg). Det 
är dags att uppdatera de listorna och meddela till Vasanejden så att rätta personer kontaktas ifall det blir 
aktuellt.

Jaakko Hautanen är på semester men så fort han är tillbaka, i början på augusti, kommer ett datum för årets 
jaktledarträff i att bestämmas och meddelas till alla klubbar. Jaktledarträffen kommer att bli i slutet av 
augusti men datum meddelas som sagt så snabbt vi fått klartecken från viltcentralen.

Vasanejden har fram till 31.7 2021 haft fler än 130 skjutprovsövervakare och nu är det endast 68 som 
uppdaterat eller gått skolning för nya övervakare denna vår/sommar. Förutom dessa 68 finns det ett tiotal 
som har sin skolning i kraft ännu en tid. Av alla med giltig skolning är ca hälften från Skärgården.
Mötet avslutades  kl:18.02

___________________________________ _______________________________
Ordförande Jonas Seitovaara Sekreterare Elenor Bengs

___________________________________ _______________________________
Protokolljusterare Frank Norren Protokolljusterare Oskar Enlund


