Höstmötet vid Kovas älgjaktstuga 6.8.2014 klo. 19.00
Mötet.
Mötet öppnades av Pontus Svartsjö klo.19.00

Ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes Pontus Svartsjö och till sekreterare Tony Enlund.

Laglighet
Mötet konstaterades att vara lagenligt sammankallat, annons i ÖT 31.7.2014.

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jarl Timmerbacka och Harry Granqvist.

Jakttider
Jakt enligt statens jaktider, styrelsen har möjlighet att förkorta jaktiderna
vid behov.

Fredning.
Följande villebråd är fredade : Rapphöna, Fasan, Ripa.

Begränsningar
-(1) tjädertupp eller höna, (3) orrar, får fällas per jägare.
- (3) skogshare per jägare.
- Övrigt småvilt enligt egen omdömme, ingen tjäderfågel med dagskort och inga dagskort till
andjakt 20.8.2014
- Rävfotsnaror förbjudna hela året, fällfångst av räv förbjuden 1.3-31.8.

Fredningsområden
-

Heimsjö.

-

Risbackasjö.

-

Rekijärvi, från Skata till Målasholmen.

-

Kronoby å från Forsas bro till Albäcks kvarn.

-

Kaitsjö från ellinjen till bäckmynningen.

-

Kortjärvi sjö, inom triangeln Bodbakas båtplats-åbron- karl Byggningsbackas strandbastu.

-

Svartjön.

-

Emetsjö.

-

Djupsjö, Djupsjöbacka.
Alla andjägare och jägardrängar bär alltid röd eller orange mössa.
Juldagen fredas från all jakt.

Medlems – och säsongskortsansökningar
Victor Bodbacka beviljades medlemskap
Boris Granbacka beviljades medlemskap
Emil Granbacka beviljades medlemskap
Einar Vistbacka beviljades medlemskap
Antti Pitkälampi beviljades jakträt i form av säsongskort som inte behöver sökas på nyt.
Joonas Hanhikoski beviljades jakträt för ett år.

Jaktprover
7.11.2014 Zongranskning Hirv 3 provrutor.
13.12.2014 Kronoby Int. 3 provrutor.
6.12.2014 Komunmästerskap 4 provrutor.
28.12.2014 Terjärv prov 3 provrutor.
14.11.2014 FM Hirvimestaruus ottelu 3 provrutor.
01.02.2015 Rävprov 2 provrutor.
Fågelprovrutor beviljas provrutor ifall de ansöks.

Rådjursjakt
Fri jakt, max ett djur per jägare får fällas på ensamjakt, ingen personlig begränsning vid lagjakt,
max 15 fälda djur för hela föreningen.
Jasktledare Henrik Knutar (anmälan fälda djur, inom 24h).
Ingen jakt vid utfodrignsställen.

Vitsvanshjortjakt.
Terjärv jaktförening har beviljats 2 st vitsvanhjortslicenser tillsammans med Kronoby jaktklubb.
Jakten bedrivs möjligtvis som samjakt med Kronoby jaktklubb.
Inga dagskort behövs för att delta i jakten på andra föreningens jaktåmråden.
Jaktledare för vitsvanshjortjakten är Jonatahn From och som vice Jonny Duvnäs
Jaktledarna organiserar jakten. Skild anmälan till jakten.

Lodjursjakten
Terjärv jaktförening deltar i ansökandet av licens för lodjur.
Som jakledare fungerar Olof Skog och som vice jaktledare Jens-Ove Högnabba.

Älgjakten
Älgjaktledare Mats Kaitajärvi och vice Henrik Knutar.
Terjärv jaktförening har beviljats 15 licens på älg.
Älgjakten bedrivs som samjakt Inom Terjärv jaktföreningen och i 4 eller fler grupper,
max 8 license används på vardera sida (Hästbacka-Kolam och Kortjärvi-Småbönders). Jakt ledarna
har rätt att begränsa jakten ifall det inte finns en jaktbar älgstam.
Älgjägarna sammalas vid Sportstugan i Terjärv den 19.9.2014 klo.19.00 (ifall ledigt). Amälan till
älgjakt 2014.
Till Slakthuset bör inskaffas en ny ytterdörr och batteri termostat, frysboxs och rostfria krokar.
Lars Hatt är ansvarsperson för slakthuset. Städning Henrik Knutar ordnar.
Arto Pitkäaho och Jan Anders Kaitajärvi sköter on att det blir monterat en ny ytter dörr.
Älgsoppa blir det efter jaktsäsongen i mars månad 2015. Till soppa behöves 80 kg kött.

Tringel inventeringen
Tringel inventering, kontaktperson 2014 Tony Enlund.
Inventering 8.8.2014.

Övriga ärenden
Arrendekontrakten måste lämnas in så fort som möjligt.

Jaktövervaakare
Till jaktövervakare valdes Viktor Bodbacka.

Jaktkortens pris.
-medlemskort 20,00 euro/år

-säsongskort 20,00 euro/år
-Dagskort 20,00 euro/år
Inbjudna jäägare med hund befrias från dagskort när hundägaren inte bär vapen, bör vara I sälskap
med en föreningsmedlem.

Smårovdjur
Smårovdjurskampanjen kråkor, skator samt smårovdjur ger poäng, viltvårdspris till den mest aktiva
jägaren utdelas på årsmötet. Kom ihåg att lämmna in fångstlistan i god tid.

Mötet avslutades klo.21.00

________________________

______________________

ordförande Pontus Svartsjö

Sekreterare Tony Enlund

________________________

______________________

Protokolljusterare Harry Granqvist

Protokolljusterare Jarl Timmerbacka

