
Årsmöte Skråmträsk jaktklubb 2017-03-15 

1: Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2: Dagordningen fastställes. 

3: Fråga om mötets behöriga utlysande. Inbjudan har gått ut vi mail och i byabladet. Mötet 

godkänner kallelsen. 

4: Val av funktionärer till årsmötet. Joacim Ledin väljs till mötesordförande. Sekreterare Daniel Ledin. 

Justerare och tillika rösträknare Tore Furberg och Lage Furberg. 

5: Styrelsens verksamhetsberättelse 2016. Joacim Ledin berättar om slutresultatet för Skråmträsk 

älgjaktlag. Johanna Edlund går igenom älgobsen samt ger alla jägare beröm bra och snabb 

inrapportering. Lage Furberg redovisar hur det gått inom kretsen och visar statistik om 

avskjutningen. 

6: Ekonomisk rapport 2016. P-O Andersson går igenom resultatet för 2016. 

7: Revisionsberättelse 2016. Eskil Burlin informerar. 

8: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

9: Motioner (se bilaga) 

Jakt på vårbock inom Skråmträsk blir tillåtet efter förra vårens prövosäsong.                    

Begränsningar:  Endast en bock per jaktkort. Gästjägare är inte tillåtna. Överlåtelse av bockar är inte 

heller tillåtet.  

Angående återbetalning av älgslakteriavgiften för nya älgjägare så beslutar mötet att den är 

förverkad och återbetalas ej oavsett hur många år man jagat. 

10: Verksamheten 2017 

Joacim informerar att smågrejer fattas i kylvagnen som tex målning. Så den är klar för drift till 

älgjakten. Byggnaden i Petiknäs blev det ingenting av med pga flyttproblem. 

Nytt slakteri diskuterades igen men frågan har just nu ingen prioritering. 

All skyddsjakt på kanadagås i Skråmträsk sker i jaktklubbens regi och kommer att bli bättre 

organiserat. Finns behov av detta kontaktar man Daniel Ledin. 

11: Styrelseval för 1 år. 

Till ordförande väljs Joacim Ledin 

Fredrik Tjärnström väljs till vice ordförande 

Daniel Ledin väljs till sekreterare 

P-O Andersson väljs till kassör 



Till jaktledare väljs Lage Furberg 

Till styrelsesuppleant väljs Johanna Edlund 

12: Revisorval: Karl-Johan Antonsson och Eskil Burlin 

13: Valberedning: Sammankallande Håkan Nordmark. Övriga personer i kommitten blir David 

Wiksten och Oskar Karlsson 

14: Till viltvård beslutas anslå 15 000 kr. 

15: Johanna Edlund väljs till ansvarig för älgobsen. 

16: Mötet beslutar att L-G Wiksten ska få 200 kr för el till älgbanan och att Sixten Andersson får 

antingen 500 kr eller en back med älgkött för nyttjande av älgslakteriet. 

17: Älgbanan skall vara körklar vecka 26. I år är det västra som ansvarar för att det blir gjort. 

Sammankallande Lage Furberg 

18: Årets gemensamma älgjakt inom markerna startar fredag den 8:e september. Oktoberjakten 

startar fredag den 13 oktober. Mötet beslutar införa en extra älgjaktdag om det behövs efter den 

obligatoriska jakten. Den dagen blir onsdag efter ordinarie dagar både i september och oktober. 

Denna Jaktdag är det dock inget krav att delta. 

19: Jaktkortspriser för 2017 beslutas bli: Älg 1200 kr, Småvilt 200 kr, Gästkort 100 kr. 

20: Höstmötet hålls onsdag 2/8 kl 19:00 i älgslakteriet. 

21: Deltagande i älgjakt, Rutiner vid fördelning av kött. Denna punkt lyfts vid mötena för 

betänksamhet hos jägarna. Mötesprotokollen mailas ut till jaktlaget så datumen för obligatorisk jakt 

uppfattas i god tid av alla. 

22: Övriga frågor: 

Zakarias Pante undrar om antalet älgpulkor skall utökas. Inget beslut fattas på detta möte. 

Fredrik Lind skall bygga skogsbilväg i anslutning till älgbanan. Intresse av en Parkering där tas upp. 

Mötet var positiva till detta bara inte kostnaderna skenar iväg, Styrelsen informeras av Zakarias 

Pante närmare byggdatum. 

Lage berättade att vissa inom älgkretsen vill flytta avskjutning till jaktlag som skjuter fullt tidigt på 

bekostnad av andra jaktlags tilldelning. Detta är något som Skråmträsk Jaktklubb inte kommer att 

acceptera. 

23: Mötet avslutas 

 


