Höstmöte vid Kortjärvi byagård
Tisdag 1.8.2017 kl.19.00

1. Öppnande av mötet
2. Till ordförande valdes Tom Österbacka och till sekreterare Joacim Kaitajärvi
3. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat (annons i Öt 22/7)
4. Till protokolljusterare valdes Stig-Göran Jakobsson och Lars Hatt
5. Jakttiderna godkändes enligt statens jakttider , se jägaren no:4/2017
www.riista.fi. Styrelsen har möjlighet att förkorta jakttiderna vid behov.

6. Fredning
- som tidigare år; rapphöna, fasan, ripa
7.
-

Begränsningar
en (1) tjäder tupp eller höna, tre (3) orrar, får fällas 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 (gäller ej små rovdjur)
Heimsjön
Risbacka sjö
Rekijärv, från Skata till Målasholmen
Kronoby å från Forsas 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

-

9. Godkändes inte som medlemmar
- Joas Snellman o Kenneth Thörnqvist, Äger mark på föreningens område men
uppfyller inte kraven enligt stadgarna, Har 9,6ha men borde ha 10ha per man.

-

Beviljades säsongskort:
Rasmus Mäki-Fränti
Alexander Pott

10. Jaktprover 2017
- Rävhunds prov, 4 tillfällen med 1+2+2+2 prov rutor
- Fågelhunds prov, 2 tillfällen med 2+2 prov rutor
- Älghunds prov, 4 tillfällen med 3+3+3+3 prov rutor
- Meddela prov områden så att dessa kan skrivas in på hemsidan och facebook
11. Rådjursjakt
- Fri jakt, max ett djur per jägare får fällas på ensam jakt, ingen personlig
begränsning vid lag jakt, max 15 fällda djur för hela föreningen.
- Jaktledare Henrik Knutar (anmälan fällda djur)
- Ingen jakt vid utfodrings ställen.
- Ingen vår jakt på rådjur
12. Vitsvanshjort jakt
Föreningen har beviljats 6st vitsvanshjort licenser tillsammans med Kronoby
jaktlag.
- Jaktledare för vitsvanshjort jakten, Jonathan From (årsmötes beslut)
- Vak jakt från 1/9, anmälning till jaktledaren
- Vitsvanshjortsjaktledaren sammankallar till ett skilt möte angående
vitsvanshjortsjakten. Mötet hålls 14.8 kl. 19.00 vid Kovas
13. Älgjakt 2017
-

Älgjaktledaren Mika Bredbacka håller Älgjakts möte 19/9-17 kl. 19.00 vid
sportstugan
Licens antalet inte klart ännu

14. Övriga ärenden
-

-

Triangel inventering, ansvarsperson Pontus Svartsjö. Meddelande om
inventering sker i god tid via hemsidan samt facebook för att intresserade skall
ha möjlighet att delta
Arrendekontrakten, Reviiri Ansvarspersoner Mika Bredbacka, Pontus
Svartsjö, Stig-Göran Jakobsson och Daniel Forsbacka
Röjning av skogsvägar Bäribackavägen och mellan Vuojärv och Göuckbacka
Inga björnjakts licenser ansökta
Licenser för lodjur ansökes

-

-

-

-

I framtiden bör det läggas till i stadgan ”hur man undviker att oetiska jägare
får jakträtt på området”

Jaktkortens pris fastställt på årsmötet:
Jaktkort
25,00 €/år
Dagskort
20,00 €/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

Jägarens ansvar, tänk på!
att markägaren har ”lånat” oss jakträtten, arrendeavtal tillsvidare eller
tidsbundna!
hur du/vi parkerar bilen, skogsvägarna bör vara farbara, undvik
odlingsmarken.
var återhållsam med skjutande och tänk på bebyggelsen

15. Ordförande avslutade mötet kl. 20:15

____________________

____________________

Tom Österbacka, ordförande

Joacim Kaitajärvi, sekreterare

____________________

____________________

Stig-Göran Jakobsson, protokolljusterare

Lars Hatt, protokolljusterare

