STYRLESEMÖTE VID RANI PLAST 11.01.2011
Närvarande: Harry Grankvist, Peter Hässjebacka, Jan Sandvik, Tom Österbacka, Daniel
Forsbacka, Olof Skog och Jan-Anders Kaitajärvi.
Genomgång av föredragningslista för årsmötet och verksamhetsplan.
I tur att avgå ur styrelsen 2011 är Harry Grankvist och Daniel forsbacka.
Harry motsätter sig återval, föreslås att ersätts av Pontus Svartsjö, Daniel ställer upp för
återval.
Genomgång av fångstlistor: 61 st kort inlämnats.
-Tjäder 2 st, orre 8st, järpe 8st, gräsand 46st, knipa 6st, andra sjöfåglar 3st, skogshare 6st,
räv 12 st, mårdhund 15st, mård 4st, bisam 1st, kråkfåglar 275st, vildkatt 19st, farmräv 3st,
rådjur 10st.
Revisorer föreslås samma som i fjol.
Jaktkorts pris som i fjol. 20 euro medlem. 10 euro dagskort.
Sektionsmedlemmar. -viltvård och kennel samma som i fjol. Skyttesektionen föreslås Jarl
Timmerbacka som dragare. Resten av medlemmarna som i fjol.
Representant till Karlebynejdens Jaktvårdsförenings är Olof Skog.
Medlemsansökan. Pontus Svartsjö ansöker om medlemskap och förordas av styrelsen.
Dagskortsförsäljare som i fjol.
Älglicenser föreslås ca 30st.
Rådjursjakt föreslås som i fjol. Frijakt och samjakt.
Vitsvanshjortlicens, anhållan föreslås även i år.
Jaktövervakare, föreslås Mattias Forsbacka.
Viltvårdspriset tillfaller Jens-Ove Högnabba med 89 poäng.
Årsmötet hålls 26.01 2011 på bar Duo.

Jan-Anders Kaitajärvi

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA ÅRET 2010.
Terjärv jaktförening avslutar sitt 81:a verksamhetsår.
Styrelsen har sammankallats 2 ggr under jaktåret.
Älglicenserna som var 50 st till antalet blev använda till 100 %. 33 st fullvuxna och 34 st
kalvar blev fällda på föreningens marker. Kvar efter jakt uppskattas 42 st älgar.
Rådjursjakt med fri jakt och gruppjakt har också varit populär. Totalt 10 st rådjur har fällts
på föreningens marker i år.
Räven har minskat något som också märks i fångstresultatet.
Haren som haft pest har återhämtat sig lite grann, ställvis.
Viltåkrar ca 15 st och ca 15 ha.
Fångstresultat 2010:
-tjäder 2st, orre 8st, järpe 8st, gräsand 46st, knipa 6st, andra sjöfåglar 3st, skogshare 6st,
räv 12 st, mårdhund 15st, mård 4st, bisam 1st, kråkfåglar 275st, vildkatt 19st, farmräv 3st,
rådjur 10st.
Vitsvanshjort observationer är ungefär på samma nivå som i fjol. 2 st licenser blev
anhållna men inte beviljade.
Lodjur och spår observationer har gjorts på föreningens marker hela hösten.
Även vildrens observationer har gjorts.
Älgsoppa som föreningen bjöd på blev en lyckad tillställning med ca 400 matgäster.
Ca 180 årskort betalda 2010.

Jan-Anders Kaitajärvi

