Höstmöte vid Kovas älgjaktstuga
Fredag 14.08 2015 kl. 19.00
§1

Öppnande av mötet

§2

Till orförande valdes Pontus Svartsjö och till sekreterare Jonathan From

§3

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat (ÖT fr 7.8-15)

§4

Till protokolljusterare valdes Jonny Duvnäs och Lars Hatt

§5

Jakttiderna godkändes enligt statens jakttider , se jägaren no:4/2015 och www.riista.fi.

§6

Fredning som tidigare år - rapphöna, fasan och ripa.

§7

Begränsningar godkändes enligt styrelsens förslag:
- en (1) tjäder tupp eller höna, tre (3) orrar, får fällas per jägare
- skogshare max 5 st per jägare
- övrigt småvilt enligt eget omdöme, ingen tjäderfågel med dagskort
- rävfotsnaror förbjudna hela året, fällfångst av räv förbjuden 1.3-31.8

§8

Fredningsområden godkändes enligt styrelsens förslag:
Heimsjön, Risbackasjön, Rekijärvi 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 Djupsjöbacka
Alla andjägare och jägardrängar bär ALLTID orange mössa…
Juldagen fredas från all jakt.
Ingen andjakt i mörker!

§9

Godkändes som medlemmar:
-Peter Käcko, arrenderar 50% av 15ha åt föreningen (2 ägare) berättigad till ett medlemsskap
Beviljades säsongskort:
-Joonas Hanhikoski
-Rasmus Mäki-Fränti, 1 års jakträtt.

§ 10

Jaktprover 2015
- 19.09.2015 Spets DM, 1 provruta
- 17.10.2015 DM Stövare, 1 provruta
- 24-25.10.2015 Kilpa stövare, 1 provruta
- 13.11.2015 Zongranskning älghundar, 3 provrutor, OMRÅDEN FREDADE FRÅN
ÖVRIG JAKT.
- 20-21.11.2015 Landskamp för Beagle, 1 provruta
- 05.12.2015 KEAJ Rävprov, 2 provrutor
- 06.12.2015 Kommunmästerskap älghundar, 4 provrutor
- 12.12.2015 Kronoby internationell, 4 provrutor
- 28.12.2015 Terjärvprov älghundar, 4 provrutor

§ 11

Rådjursjakt
- Fri jakt, max ett djur per jägare får fällas på ensam jakt, ingen personlig begränsning
vid lagjakt, max 15 fällda djur för hela föreningen (1.9.2015 -31.1.2016)
- Jaktledare Henrik Knutar (måste anmälas alla fällda djur inom 24h)
- Ingen jakt vid utfodringsställen

§ 12

Vitsvanshjortjakt
- Föreningen har beviljats 2 st. vitsvanshjortslicenser tillsammans med Kronoby jaktlag.
- Jakten bedrivs möjligtvis som samjakt med Kronoby jaktlag.
- Inga dagskort behövs för att delta i jakten på andra föreningens jaktområden.
- Jaktledare för Vitsvanshjortjakten Jonathan From, vice Jonny Duvnäs.
- Skild anmälan för att delta i jakten.

§ 13

Lodjursjakt
- Jaktledare för lodjursjakt Jan- Anders Kaitajärvi, vice Tom Kolam.

§ 14

Älgjakt 2015
- Älgjaktledare Jonny Duvnäs, vice Mika Bredbacka
- Föreningen har beviljats 15 licenser (8+14)
- Tjurar 5-10 taggare fredade (hela Karlebynejden)
- Gemensam jakt.
- Jakten ska ske där man vet att det finns älgar.
- Anmälan till nästa års älgjakt ska anmälas på höstmötet i nästa år. (2016)
- Gårdskarl vid slakthuset Lars Hatt.
- Försäljning av älghudar Karl Åfors.
- Bötesdag för de som inte deltar i talko.

§ 15

Övriga ärenden
-Medlemskap i jägarförbundet 12 € till på jaktkortet (beslutas på årsmötet).
-Olika möjligheter för administration av arrendekontrakten diskuterades. ADB- program för detta ändamål kommer att skaffas, alternativ utreds.
-Röjning av skogsvägar Kortvattenvägen, mellan Vuojärvi och Göuckbacka,
Paloharjuvägen. Duvnäs Jonny sköter om röjningen.
Jaktkortens pris:
- medlemskort 25€/år
- säsongskort 1 25€/år
- dagskort 20€/dag
- inbjudna jägare med hund befrias från dagskort när hundägaren inte bär vapen, bör
vara i sällskap med en föreningsmedlem.
Smårovdjur
- smårovdjurskampanjen, kråkor, skator samt smårovdjur ger poäng, viltvårdspris till
den mest aktiva utdelas på årsmötet i januari. Kom ihåg att lämna in fångstlistan i god
tid före årsmötet.
Terjärv Jaktförening har en egen Facebooksida: Terjärv Jaktförening R.F.
Ansvariga för sidan: Daniel Forsbacka och Jonathan From.

§ 16 Ordförande avslutade mötet kl. 21:30.

_________________________
Pontus Svartsjö, ordförande

________________________
Jonathan From, sekreterare

_________________________
Jonny Duvnäs, protokolljusterare

________________________
Lars Hatt, protokolljusterare

