
Höstmötesprotokoll  2011

Terjärv Jaktförenings r.f: s Höstmöte vid Kovas älgjaktstuga 09.08.2011 kl.19.30.

1.Pontus Svartsjö öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2Till ordförande valdes Pontus Svartsjö och sekreterare Jan-Anders Kaitajärvi.

3.Konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat med annons i ÖT söndag 31.07.2011

4.Till protokolljusterare och rösträknare vid behov valdes Per-Håkan Ravald och Olof Skog.

5.Jakttider enligt statens.

6.Fredningar. Rapphöna, fasan och ripa.

7.Begränsningar.

-Rävfotsnaror förbjudna hela året.

-Fällfångst av räv förbjuden 1.3-31.8.

-En tjäder tupp eller höna och tre orrar får fällas per jägare.

-Skogshare max 4 st per jägare.

-Ingen tjäderfågel med dagskort.

-Inga dagskort till andjakten 20-21.8.

-Juldagen fredas från all jakt.

8Fredningsområden.  (gäller ej smårovdjur)

-Heimsjön, Risbacka sjön, Rekijärv, Från skata till Målasholmen.

-Kronoby å från Forssas bro till Albäcks kvarn.

-Kaitsjön från ellinjen till bäckmynningen.

-Kortjärvi sjö, inom triangeln Bodbackas båtplats- åbron- Karl Byggningsbackas strandbastu.

-Svartsjön, Emetsjön till den del som föreningen har jakträtt, Djupsjön och Djupsjöbacka.

 Alla andjägare och jägardrängar baär ALLTID RÖD MÖSSA.

9.Medlems- och säsongkortsansökningar.

-Peter Svartsjö beviljas medlemskap i föreningen.

-Rasmus Svartsjö beviljas medlemskap i föreningen.

-Jani Huusko beviljas jakträtt om anhållan  kommer in till styrelsen.



-Unga nya jägare uppmanas att delta i föreningsverksamheten. Styrelsen uppmanas bereda 

system att få unga jägare med  i föreningsverksamheten.

10.Jaktprover.

-Kennelsektionen tar emot och beviljar provrutor.

-några provrutor har anhållits för stövare och älghund.

11.Älgjaktledare Boris Wistbacka, vice Peter Hässjebacka. Föreningen har beviljats 22 stor 

och 23 kalvlicenser, totalt 33,5 licens.

12.Vitsvanshjortjakt.

Jaktledare valdes Danne Forsbacka och vice Johnny Duvnäs. Föreningen har beviljats 2 st 

licenser 1 st bock och 2 st kid. Jakten  bedrivs som hundjakt första veckoslutet och andra 

veckan tisdag till torsdag passjakt kl. 18.00-21.00.

Rådjursjakten enligt årsmötets beslut.

-Fri jakt, max ett djur per jägare får fällas på ensamjakt, ingen begränsning vid lagjakt.

-Jaktledare Henrik Knutar ( anmälan om fällda djur till Henrik)

13.Övriga ärenden.

Arrendekontrakt förnyelse körs igång med register från lantmäterikontoret. Olof Skog är 

dragare och Harry Grankvist medhjälpare. 

Sabina Österbacka har lovat sköta om hemsidan åt föreningen

Saltstenar och havre bör inskaffas. Viltvårdssektion har beviljats medel.

Jaktföreningen kontaktar Dan Stenlund angående grustagen vid Drabacka. Skyddsräcke 

saknas och finns risk för att hundar och andra djur faller i gropen. 

Smårovdjur.

-smårovdjurskampanjen, kråkor, skator samt smårovdjur ger poäng, viltvårdspriset till den 

mest aktiva utdelas på årsmötet i januari. Kom ihåg att lämna in fångstlistorna i god tid före 

årsmötet.

Mötet avslutades.



Protokolljusterare:    Per-Håkan Ravald                              Olof Skog

Sekreterare:      Jan-Anders Kaitajärvi


