Års-, höstmöte Sportstugan
22.06.2021 kl. 19.00

1) Föreningens ordförande öppnade mötet 19.03.
Till ordförande valdes Tom Österbacka, viceordförande Hans Storrank och till sekreterare
Joacim Kaitajärvi.
2) Mötet konstaterads vara lagenligt sammankallat (Annons i ÖT 15.6.2021)
3) Till protokolljusterare valdes Daniel Forsbacka och Mika Bredbacka.
4) Ordförande läste upp verksamhetsberättelserna för det gångna året
a. Kennel
b. Skytte
c. Viltvård
5) Bokslutet för föregående verksamhetsperiod lästes upp av sekreteraren, bokslutet visade ett
överskott på 713,71€. Revisions berättelse lästes upp av sekreteraren.
6) Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
7) Förrätta val av styrelseledamöter och suppleanter som ersätter de som är i tur att avgå. I tur
att avgå är Johnny Duvnäs och Jonathan From, bägge åretvaldes för nästa 3års period. Styrelse sammansättningen är följande:
Johnny Duvnäs
Jonatan From
Tom Österbacka
Mika Bredbacka
Joacim Kaitajärvi
Valter Bodbacka

2021 (Tom Kolam)
2021 (Mats Kaitajärvi)
2019 (Mikael Wistbacka)
2019 (J.O Högnabba)
2020 (T Forsen)
2020 (D Forsbacka)

8) Till verksamhetsgranskare utsågs Stefan Sundqvist med Stig-Gustav Wistbacka som suppleant.
9) Verksamhetsprogrammet för 2021 fastställdes för Viltvårds-, Skytte- och Kennelsektionen.
10) Verksamhetsperiodens budget fastställdes. Utgifterna har budgeterats till 4300€ och intäkterna
till 4300€.
11) Jaktkortens pris fastställdes till:
a. Medlemmar samt säsongsjägare

25€

b. Dagskort

20€

c. Inbjudna jägare med hund befrias från dagskort när hundägaren inte bär vapen, bör vara i
sällskap med en föreningsmedlem.
12) Till sektionerna valdes följande medlemmar:

a. Viltvårdssektionen:
Sektionen väljer ordf., Per-Håkan Ravald, Mikael Knutar, Jarl Timmerbacka, Henry Duvnäs,
Arto Pitkäaho
b. Kennel sektionen:
Tom Österbacka ordf., Mats kaitajärvi, Daniel Forsbacka, Jan Sandvik, Matias Forsbacka,
Tony Enlund
c. Skytte:
Mats Kaitajärvi ordf., Jonathan From, Rasmus Mäki-Fränti, Mika Bredbacka.
13) Som ansvarsperson för Terjärv Skjutbana valdes Mats Kaitajärvi.
14) Nya medlemmar Johannes Albäck och säsongskort åt Ralf Granö.
15) Till Jaktövervakare valdes Victor Bodbacka.
16) Dagskortsförsäljare: Jan-Anders Kaitajärvi, Bruce Forsbacka, Jan Sandvik och Pontus Svartsjö.
17) Framställningar till Karlebynejdens Jaktvårdsförening (årsmöte 29.7.2021 Ådalens skola)
a. Som representant till Karlebynejdens jaktvårdsförening styrelse valdes Tom Kolam, suppleant Daniel Forsbacka.
b. Representanten till skyttekommiten valdes Mats Kaitajärvi
c. Skyttesimulator kan bokas via Jan Käld 0451216794 eller Tom Forsström 050 5110059
18) Reviiri(jaktarrendeavtal), ansvars person Mika Bredbacka sammankallar gruppen.
a. Finns mycket jobb ännu.
19) Jakttiderna
Enligt statens jakttider, Jägaren no: 4/2021 och www.riista.fi
a. styrelsen har möjlighet att förkorta jakttiderna vid behov.
20) Fredning
Enligt tidigare år föreslår styrelsen fredning av följande villebråd;
a. Rapphöna och ripa
21) Begränsningar
a. en (1) tjäder tupp eller höna, tre (3) orrar, får fällas per jägare
b. övrigt småvilt enligt eget omdöme, ingen tjäderfågel med dagskort
c. rävfotsnaror förbjudna hela året

22) Fredningsområden (gäller ej smårovdjur)
a. Heimsjön

b. Risbacka sjö
c. Rekijärv, från Skata till Målasholmen
d. Kronoby å från Forsas bro till Albäcks kvarn
e. Kaitsjön från ellinjen till bäckmynningen
f. Kortjärvi sjö, inom triangeln Bodbackas båtplats-åbron-Jani Raumas strandbastu
g. Svartsjön
h. Emetsjön till den del som föreningen har jakträtt
i. Djupsjön , Djupsjöbacka
j. Alla andjägare och jägardrängar bär ALLTID orange mössa....
k. Juldagen fredas från all jakt
23) Rådjursjakt
a. Fri jakt, max ett djur per jägare får fällas på ensam jakt, ingen personlig begränsning vid lag
jakt, max 25 fällda djur för hela föreningen.
b. Jaktledare Henrik Knutar (anmälan fällda djur)
c. Ingen vår jakt på rådjur
24) Lodjursjakt
a. Om möjligt ansökes om licens tillsammans med Kronoby.
25) Älgjakt:
a.

Jaktledare, Mika bredbacka, 1:vice Peter Skog, 2:vice Stefan Sundqvist,

b.

Föreningen har beviljats ? licenser ( tjur & kor, kalv)(ansökt om 40 licenser)

c.

Älgjakts ledaren håller skilt möte angående älgjakten och för anmälningar till jakten.

26) Vitsvanshjort jakt
a.

Föreningen har beviljats 10st vitsvans hjortslicenser tillsammans med Kronoby jaktlag.

b.

Jakten bedrivs som samjakt med Kronoby jaktlag.

c.

Inga dagskort behövs för att delta i jakten på andra föreningens jaktområden.

d.

Inbjudna jägare med hund befrias från dagskort och får delta i jakten

e.

Jaktledare för vitsvanshjortjakten, Jonathan From

f.

Vice jaktledare för vitsvanshjortjakten Mats Kaitajärvi

g.

Skild anmälan för att delta i jakten, GAMLA ANMÄLNINGAR ÄR I KRAFT

h.

Passjakts jägare anmäler åt Jonatan From före de åker ut på pass.

27) Björnjakt
a.

Licens ansökt på stor området, men inga beviljades.

b.

Jaktledare Joy Högnabba, vice Mats Kaitajärvi

28) Jaktprov
a. DM fågelhundar 4.9
b. Zon fågelhundar 25-26.9
c. Kronoby kommunmästerskap 18.9

4 provrutor

d. FM karelska björnhunds tikar 05.11

2 provrutor

e. FM karelska björnhunds tikar 06.11

2 provrutor

f. Pensionärsprovet 1.12

3 provrutor

g. Kronoby INT 11.12

3 provrutor

h. Norra områdets mästerskap 28.12

3 provrutor

i. DRAJ/ Drever 5.12.2021

1 provrutor

j. KEAJ/ Rävprov 13.11.2021

2 provrutor

k. KEAJ/ Rävprov DM 21.11.2021

1 provrutor

l. KEAJ/ Rävprov 18.12.2021

2 provrutor

m. KEAJ/ Rävprov 30.12.2021

2 provrutor

29) Övriga ärenden
a. Till hedersmedlemmar valdes: Tom Kolam, Harry Granqvist och Mats Backman.
b. Tom Österbacka valdes som representant och Touko Rauma som suppleant till Kennel distriktets årsmöte.
c. Skogsvägar röjning anslag 800 €, ansvarsperson Johnny Duvnäs.
d. Triangel inventering, ansvarsperson Johan Grannabba.
e. Viltvårdspris till den mest aktiva jägaren av smårovdjur 2021 går i år till
1. Jens-Ove Högnabba

120p

2. Tage Forsen

83p

3. Jonny Forsen

50p

f. Bland alla inlämnade fångstlistor lottades ett present kort på 25€ ut och vinnaren blev JanAnders Kaitajärvi.
g. Nästa års medlems/jaktkort skickas till största delen via epost.

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 pappers, mail eller meddelande åt styrelsen.
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

Kör INTE på odlingar!
30) Mötet avslutades 19.47
____________________
Tom Österbacka, ordförande

____________________
Joacim Kaitajärvi, sekreterare

____________________
Mika Bredbacka, protokolljusterare

____________________
Daniel Forsbacka, protokolljusterare

