ad

Hostmote vid Sportstu gan
Torsdagen 7 .8.201 9 kl. 1 9.00

1.

Fiireningsordftiranden iippnade miitet kl. 19.04

2

Till ordftirande valdes Tom Osterbacka och till sekreterare Joacim
Kaitajiirvi

3.

Miitet konstaterades vara lagenligt sammankallat (annons i Ot2417)

4.

Till protokolljusterare valdes Harry Granqvist och Henry Duvnfls

5

Jakttiderna
godkiindes enligt statens jakttider,

jdgaren no:412020 www.riista.fi.
Styrelsen har mojlighet att forkorta jakttidema vid behov.

6.

se

Fredning
rapphona och ripa

7

Begrinsningar

(l)

tjtider tupp eller hona, tre (3) orrar, ffir flillas per jdgare
ovrigt smivilt enligt eget omdome, ingen tjiiderfigel med dagskort
rdvfotsnaror florbjudna hela 6ret
en

8.

Fredningsomrflden (giiller ej smi rovdjur)
Heimsjon
Risbacka sjo

Rekijiirv, frin Skata till Milasholmen
Kronoby i frin Forsas bro till Albiicks kvarn
Kaitsjon frin ellinjen till biickmynningen
Kortjiirvi sjo, inom triangeln Bodbackas bitplats-ibron-Jani Raumas strandbastu
Svartsjcin

Emetsjon

till

den del som ftireningen har

jaktriitt

Djupsjon, Djupsjobacka
Alla andjiigare och jdgardringar biir ALLTID orange mrissa....
Juldagen fredas frin all jakt

Medlems- och sisongskortsansiikningar
Joas Snellman ansokte om medlemskap men uppfyller inte stadgan
Bevilj ade medlemsansiikningar
Henri Rantahalvari

9

10. Ridjursjakt
- Fri jakt, max ett djur per jiigare fbr fiillas pi ensam jakt, ingen personlig
11.

-

begriinsning vid lag jakt, max 25 ftillda djur lor hela foreningen.
Jaktledare Henrik Knutar (anmiilan fiillda djur)
Ingen

virjakt pi ridjur

Vitsvanshjort jakt
F6reningen har beviljats lOst vitsvanshjort licenser tillsammans med Kronoby
jaktlag.
Jakten bedrivs som samjakt med Kronoby jaktlag.
Inga dagskort behovs for att delta i jakten pi andra foreningens jaktomriden.
Inbjudna jdgare med hund befrias frin dagskort och fir delta i jakten
Jaktledare for vitsvanshjortjakten, Jonathan From (irsmrites beslut)
Vice jaktledare lor vitsvanshjortjakten Mats Kaitajiirvi (irsmotes beslut)
Skild anmiilan lor att delta i jakten, GAMLA ANMALNINGAR AR t I(Reff
Passjakts jdgare anmdler it Jonatan From lore de iker ut pi pass.
Orange kliidsel vid bide lag- och passjakt.

12. Argart

-

zozo

Atgattledare Mika Bredbacka,
l:vice Peter Skog,2:vice Stefan Sundqvist, 3 :vice Esa Valkonen
Foreningens har beviljats 39 licenser (12 tjur & 13kor, 28kalv)
Atgiattsledaren hiller skilt mote angiende iilgjakten/anmiilan 11.9.2020 vid
sportstugan

13. Bjiirnjakt
- Bjomjaktsledare Jens-Ove Hrignabba, vice Mats Kaitaj[rvi
- Skilt mote hells 13.8 kl. 19.00 vid kovas, samt anmdlningar till jakten.
- Frireningen har beviljats I licens tillsammans med Evijdrvi, Purmujdrvi och
Kortesjiirvi.

14.

Lodjursjakt
Ansokan om licens tillsammans med Kronoby.

Lodjursjaktledare Jonathan From, vice: Valter Bodbacka

15.
-

Jaktprover2020
Kommun mdsterskap

19.9

3 provrutor

ZON

Hirvimestari

20.11

2 provrutor

Kronobylnternationell 12.12
Norra omredets mdsters 28.12
Riiv prov
l5.l I

3 provrutor

DRAJ/AJOK
AJOI?DM
Riiv prov
Riiv prov
DM ffigelhundar
16.

3 provrutor

2 provrutor

6.12

I provrutor

3.IO

2 provruta

19.12

2 provrutor

30.12

2 provrutor

5.9112.9

I provruta

dvriga irenden
Triangel inventering 25.7 -9.8
Undantagstillstind for krikjakt pi viren och fore hcisten ansoks
Arrendekontrakten, Reviiri, mycket arbete har gjorts i{ol men det finns iinnu
mycket att uppdatera. En karta for smiviltsjakt skall goras.
Skogsviigar rojning skots som ftiregiende 6r av Johnny Duvnds
Bland alla inliimnade flngstlistor lottas ett present kort pfl 25€ ut.
Corona gjorde att hundutstiillningen uteblev
Piminnelse om att betala medlemsavgiften, styrelsen har upploljning pi vem som
betalat och inte. Piminnelse till de som inte betalt i{ol men jagat.
Ett sammarbets forslag angiende smirovdjursomriden av en grannftirening ldstes
upp pa motet, motet beslutade att inte ingi i detta sammarbetsavtal.

Jaktkortens pris faststillt pfl irsmiitet:

Jaktkort

25,00

€lir

Dagskort 20,00 €ldag
Inbjudna jtigare med hund befrias fr6'n dagskort ndr hunddgaren inte bdr vapen,
btir vara i siillskap med en foreningsmedlem

Smirovdjur:
smirovdjurskampanjen, krikor, skator samt smirovdjur ger podng, viltvirdspris
till den mest aktiva utdelas pi irsm6tet i januari.
kom ihig att ldmna in ffingstlistan i god tid fore irsmotet

Jiigarens ansvar, tiink pfl!
att markdgaren har "linat" oss jaktriitten, arrendeavtal tillsvidare eller tidsbundna!
hur du/vi parkerar bilen, skogsvdgarna bcir vara farbara, undvik odlingsmarken.
var iterhillsam med skjutande och tdnk pi bebyggelsen

Kiir INTE pfl odlingar!

4f,L .trs

17.

Ordftirande avslutade mtitet kI. 20:28

oacim Kaitaj iirvi, sekrcterare

Tom Osterbacka,

usterare

Henry Duvnfis,

