
        Höstmöte vid sportstugan 

                              Måndag 10.08 2010 kl.19.30 
 

1. Öppnande av mötet 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

3. Konstaterande att mötet är lagenligt sammankallat (ÖT lörd. 31.07 2010) 

 

4. Val av protokolljusterare (rösträknare vid behov) 

 

5. Jakttiderna: 

 -styrelsens förslag att vi jagar enligt statens jakttider,  se Jägaren no: 4/10  

 

6. Fredning:  

 som tidigare år föreslår styrelsen fredning av följande villebråd, 

-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. 

 -inga dagskort till andjakt 20 - 22.08 2010  

 -från månd.23.08 -09 kan dagskort för andjakt köpas a’10€ 

 

8 Fredningsområden (gäller ej smårovdjur) 

 -Heimsjön 

            -Risbacka sjön 

 -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 röd mössa.... 

Juldagen fredas från all jakt 

 

9 Medlems- och säsongskortsansökningar. 

-Sakari Mikkola Evijärvi söker medlemskapäger, äger 8,6 ha skogsmark i Småbönders 

bekräftat med köpebrev daterat 04.11 2009 samt villatomt vid Emas. 

-Jan Roland Mattias Knutar söker medlemskap, är säsongskortsjägare 

-Viktor Andreas Ravald Hästbackavägen 422 68700 Terjärv söker medlemskap 



-Satu Tunkkari (Daniel fästmö) ansöker om jakträtt/säsongskort,bott 3,5 på orten.  

-Andreas From söker medlemskap 

-Tobias From söker medlemskap 

 Jaktkortens pris: 
-medlemskort   20,00 €/år    

-säsongskort 1  20,00 €/år      

-dagskort  10,00 €/dag  

-inbjudna jägare med hund när hundägaren inte bär vapen befrias från dagskort , bör vara i 

sälskap med en föreningsmedlem   

 

10 Jaktprover 2010 

Österbottens Älghundklubb.... 

10.09 2010 Kronobymesterskap  4 områden, kontaktperson M. Forsbacka 

05.11 2010 TIK ZDM           3 områden, kontaktperson M. Forsbacka 

11.12 2010 INT         3 områden, kontaktperson M. Forsbacka  

19.12 2010 Terjärv mästerskap   4 områden, kontaktperson M. Forsbacka 

12.09 2010 Kaustisen Metsästysseura ansöker om tre (3) områden samt tre ”vägvisare” till 

älghundsprovt, kontaktpers. Ilkka Järvelä 

27.11 2010 Storby-Kallis och Diana jaktför. ett? (1) område, kontaktpers V. 

Känsäkangas/T:Kåla  

 -kennelsektionen kordinerar/sköter om så att arangören informerar i ÖT... 

   

11 Älgjaktledare: 
 - Daniel Forsbacka, Olof Skog vice (hela föreningen)  

-älgjakt i två grupper som tidigare, jägarna på älgmöten i Hästbacka-Kolam samt Kortjärvi-

Småbönders väljer  resterande  ansvarspersoner, gruppledare och supleanter 

 - älglicenser för 2010 har vi 50 st.   (68 djur, 16+18 om ev lika delning mellan lagen) 

 

12 Övriga ärenden 

-föreningen bjuder på älgsoppa åt markägarna och Terjärvbor 14.11 -10 på farsdagen 

-arrendkontrakten en betydande kostnad men uppdateringen bör köras igång 

-stadgeändring, godkäns efter 3 officiella möten  

-en hemsida åt föreningen öppnas åt oss av Thomas Lundströn i augusti 2010 

  Rådjursjakten: 
Fri jakt, max ett djur per jägare får fällas på ensamjakt, ingen begränsning vid lagjakt 

Jaktledare Jan-Anders Kaitajärvi och Hendrik Knutar (anmälan, jakt i lag samt ev fälda djur)  

Smårovdjur: 

-smårovdjurskampanjen, kråkor, skator samt smårovdjur ger poäng, viltvårdspris till den 

mest aktiva utdelas på årsmötet i januari. 

-komm 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 specisllt vid andjakten 

 

     13  Mötet avslutas 


