
Höstmöte Skråmträsk Jaktklubb 2016-08-04 

 

1. Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Dagordningen godkänns. 

3. Kallelsen till mötet godkänns. 

4. Joacim Ledin väljs till mötesordförande, Daniel Ledin väljs till mötessekreterare, Tore Furberg och 

Lage Furberg väljs till justerare samt rösträknare. 

5. Skottpengar beslutas enligt följande : Grävling 100:- Mårdhund 100:- Mink 50:- Kaja 10:- Kråka 5:- 

6. På kylvagnen är motorn defekt, Ny begagnad motor är inköpt på Djärv, inte betalad innan 

montering och provkörning, Inredning och dylikt fattas i kylvagnen, Gruppen som jobbar med vagnen 

försöker få den klar innan septemberjakten, inga garantier dock.. 

7. En råbock blev skjuten våren 2016. 

8. Byggnaden i Petiknäs är inte aktuell pga bland annat transportproblem. 

9. Jaktkortsförsäljare år 2016 valdes till : Tage Lundström, Daniel Ledin, Rune Marklund och Per-Olov 

Andersson. 

10. Nya älgjägare 2016 är : Anton Åström Alfa 94 och Robin Gyllengahm Alfa 93. 

11. Biträdande jaktledare 2016 valdes till Ulf Andersson, Gilbert Johansson och Fredrik Lundh 

12. Skjutprov för årets älgjakt beslutas oförändrade. 16 poäng på stillastående älg, uppnås inte detta 

resultat skall minst 5 serier skjutas. Det skall även skjutas minst 1 fyrskottsserie på löpande älg. Inget 

krav på detta resultat. 

13. Skjutprov följande dagar mellan 18:00 – 20:00, 2 Funktionärer per skjuttillfälle 

Torsdag 11/8 Krister Gyllengahm och Robin Gyllengahm 

Tisdag 16/8 Per-Olov Andersson och Emil Andersson 

Torsdag 18/8 David Wiksten och Daniel Ledin 

Tisdag 23/8 Ulf Andersson och Karl-Johan Antonsson 

14. Älgjakten inleds Fredag den 9/9 

15. Jaktkortspriser 2016 fastställs till 800:- älg, 200:- småvilt betalas kontant till jaktkortsförsäljaren 

eller helst direkt till bankkontot, märk betalning med alfanummer. 

16. Älgmötet innan jakten blir Söndag den 4/9 kl 18:00 på älgslakteriet 



17. Jaktjournalen har anmält intresse för ett reportage under älgjakten, Styrelsen sa ja till detta, 

kontakt med reportern hålls av Zakarias Pante 

Karl-Erik Boström kommer möjligen ha en jaktelev med sig någon jaktdag, styrelsen sa ja till detta. 

Fredrik Lundmark, Kråkjägare vill jaga kråka och duva på byns jaktmarker, mötet hade en positiv 

respons på detta, styrelsen ska fatta beslut om det ska tillåtas eller inte inom några dagar. Beslutet 

meddelas Zakarias Pante. 

En efterlysning på ordförandeklubban las ut, Greger Larsson lovade att den skulle komma till rätt 

näve inom en snar framtid. 

Ättiksprit skall inköpas för tvättning av tex maginnehåll i älgkroppar, Gasolbränning diskuterades men 

fanns olämplig. 

Mötet avslutades 

Skråmträsk den 4/8 2016 

Sekreterare : 

Justeras: 


