
Norra Vallgrund Jaktklubb
Vitsavansjaktmöte 09.10.2022

Norra Vallgrund UF

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 18.41 och till mötesordförande valdes Jonas Seitovaara och sektreterare Elenor Bengs

2. Konstaterande av mötets laglighet, godkännande av mötesordningen.
Annons i VBL 21.7.2022 samt på klubbens hemsida

3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare vid behov
Mötet valde Stefan Berg och Hans Berg

4. När börjar jakten
Jakten börjar 1.9.2021 med vaktjakt

5. När och hur avbryts jakten
Jaktledarn bestämmer

6. Deltagare i vitsvansjakten (endast medlemmar kan delta)
67 st deltagare i vitsvansjakten

7. Hundförare i vitsvansjakten
17 st hunförare, Isak Lönnqvist, Hans Berg, Per Lönnqvist, Jan Wikström, Tage Wikström, Andre Norren 
Lucas Norren, Oskar Enlund, Conny Ståhl, Jan Ståhl, Jonas Seitovaara, Jens Ekman, Paul Ekman, Nordlund 
Jakob, Nordlund Mikael, Palm Tomi, Seitovaara Marie

8. Jaktledaren befriad från licensavgift
Godkändes av mötet

9. Val av jaktledare samt vicejaktledare
Mötet återvalde Jan Wikström till jaktledare och alla hundförare till vicejaktledare, se punkt 7

10. Delning av skjutna djur samt avskjutningsprincip
Fällt djur tillfaller skytten. Skytten betalar licensavgiften för sina fällda djur till anvisat konto. Jaktledaren 
bestämmer avskjutningsprinciper.

11. Hur bedriva vaktjakt samt vakjakt
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 skall delta i älgpassröjningen.

12. Hur bedriva jakt med hund
Jaktledaren bestämmer. Från och med 1.1.2023får gästjägare delta vid hundjakt. 

13. Kontroll av skjutprov och vapen nr 
Jägarna ansvarar själva för ikraftvarande skjutprov samt egna licenser. 

14. Övriga ärenden
Klubben sökte 40 licenser
Önskemål om mera officiella pass i Norra Vallgrund – jaktledaren skall se över saken
På mötet framfördes även önskemål om att hundföraren inte släpper hund vi utfodringsplats. 
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Mötet avslutades 19.06

______________________________________ __________________________________
Ordförande Jonas Seitovaara Sekreterare Elenor Bengs

______________________________________ ___________________________________
Protokolljusterare Stefan Berg Protokolljusterare Hans Berg


