
Höstmöte

Plats:  Kovas älgjaktstuga
Tid: 08.08.2013 kl. 19.00

1. Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Pontus Svartsjö och sekreterare Tony Enlund

3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat

Konstaterades vara lagenligt sammankallat, annons i ÖT 31.7.2013
30 medlemmar  var på mötet

4. Val av protokoll justerare (rösträknare vid behov)

Valdes Tage Forsen och Hans Storrank

5. Jakttiderna

Godkändes enligt styrelsens förslag, statens jakttider, se Jägaren no:4 /2012 
www.riista.fi
Ingen vår jakt på rådjur.

6. Fredning

                Fredning som tidigare år, samt fredning av följande villebråd  rapphöna, fasan 
och ripa

7. Begränsningar

Godkändes enligt styrelsens förslag:
Styrelsen kan avbryta jakten om avskjutningen blir för stor.
En(1) tjädertupp eller höna. Tre (3) orrar får fällas per jägare
Skogshare max 3 st per jägare
Övrigt småvilt enligt eget omdöme, ingen tjäderfågel  med dagskort
Inga dagskort till andjakt 20.08.2012
Rävfotsnaror förbjudna hela året, fällfångst av räv förbjudet 1.3 – 31.8.2012
Max 12 st rådjur på hela jaktförening 1.9.2013-31.1.2014
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8. Fredningsområden ( gäller ej smårovdjur)

Godkändes enligt styrelsens förslag:
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
Svatsjön, Emetsjön till den del som föreningen har jakträtt, Djupsjön och 
Djupsjöbacka
Alla andjägare bär  ALLTID RÖD MÖSSA
Juldagen fredas från all jakt

9. Medlem och säsongkortsansökningar

Godkändes som medlemmar:
Mick Österbacka
Tuuli Marjukka Huusko
Rickhard Sjöblom
Jeremias Rönlöv

Beviljades säsongskort  tillsvidare

Joonas Hanhikoski ett år i taget 
Viktor Bodbacka ett år i taget.
Antti Pitkälampi ett år i taget. 

Jaktkortspris

Medlemskort 20,00 €/år
Säsongskort 20,00 €/år
Dagskort10,00 €/dag
Inbjudna jägare med hund befrias från dagskort när hundägaren inte bär vapen, 
bör vara i sälskap med en föreningsmedlem

10.Jaktprov 2012

Godkändes enligt förslag:
Österbottens älghundsklubb r.f

8.12 Kronoby INT   3 st provmarker
28.12 Terjärv prov  3 st provmarker
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11.Älgjakt

Till älgjaktledare valdes:
Henrik Knutar och Mats Kaitajärvi
Älglicenser antal 2012: 
9 stora och 18 kalvar, sammanlagt 18 licenser 
Rekommendation från Karleby neijdens Jaktvårdförening ,  avskjutning minst 60 % 
kalvar
60% kor 40% tjurar. Tjurar från 4 till 10 taggar fredade.

12. Rådjursjakt

Max ett djur per jägare får fällas på ensam jakt .
Max 12 djur får fällas totalt på denna jakt period 1.9.2013-31.1.2014
Jaktledare Henrik Knutar ( Måste anmälas alla fällda djur inom 24 h)
Ingen jakt på utfodringsstellen.
Rådjursjaktens information kommer upp på hemsidan.
Styrelsen kan avbryta jakten om avskjutningen blir för stor.

13.Övriga ärenden

Jaktstigen 4 st funktionärer lördagen den 17.8.2013 klo.10.00 genomgång av 
uppgifterna på fredag kväll.
Jim Forsen , jonatan From , Jeremias Rönnlöv, Jami Huusko
Triangel inventering för sommaren 2013 är klar.
Samma personer inventerar i två års period .
Jaktförenigens gas grill flytas till slakthuset och hyras ut vid behov 20.00€/ dygn
ansvarsperson är Lars Hatt Tel. 0503509358
Arrendekontrakten på går tillsvidare.

Smårovdjur:

Smårovdjurskampanjen, kråkor, skator samt smårovdjur ger poäng, viltvårdspris 
till den mest aktiva. Utdelas på årsmötet i januari.
Kom i håg att lämna in fångstlistan i god tid före årsmötet.

14.Mötet avslutas

Ordförande  avslutade mötet  klo 21.15

_____________________________ __________________________
Pontus Svartsjö, ordförande  Tony Enlund, sekreterare
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               Hans Storrank, protokolljusterare Tage Forsen,protokolljusterare

               _____________________________ ____________________________
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