
Höstmöte Skråmträsk Jaktklubb 2019-08-04 

 

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, Lage och Tore 

Furberg väljs till justerare samt rösträknare. 

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

6. Kylvagnen körs på el framöver då försöket att köra på diesel blev betydligt kostsammare,  

Kylvagnsgruppen ansvarar för driftsättning och funktionskontroll innan älgjakten, Emil Andersson är 

sammankallande. 

7. Kommunikationsfrågan mellan hundförare efter avslutad gemensam jakt tas upp på älgmötet 

8. Inga nya älgjägare 2019 

9. Biträdande jaktledare 2019 valdes till Ulf Andersson, Urban Hedström och Fredrik Lundh 

10. 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. 

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

Torsdag 8/8 Ulf Andersson och Karl-Johan Tjärnström 

Tisdag 13/8 Urban Hedström och Markus Hedström 

Torsdag 15/8 Emil Andersson och Per-Olov Andersson 

Tisdag 20/8 Oskar Karlsson och Daniel Ledin 

12. Älgjakten inleds Fredag den 6/9 

13. Jaktkortspriser 2019 fastställs till 1200:- älg, 200:- småvilt betalas kontant till jaktkortsförsäljaren 

eller helst direkt till bankkontot, märk betalning med alfanummer. 

14. Älgmötet innan jakten blir Söndag den 1/9 kl 18:00 på älgslakteriet 

15. Diskussion om div inköp av förbrukningsvaror , både till köttkvarnen och slakteriet, Ulf A och 

Joacim fixar det. 

16. Joacim berättar om sommarens hemvändardag och vilka aktiviteter som jaktklubben bidrog med, 

Det var uppskattat av både gammal som ung. 



17. Övriga frågor 

Björninventering sker i samband med årets älgjakt, spillning skall samlas in i påsar som Lage har 

hemma. 

Karl-Erik Boström visar och berättar om det arbete han gjort senaste året, Det har resulterat dels i en 

alfalista med namn och nummer ända sen alfanumren infördes och dels i en pärm med diverse 

historier och berättelser från både dåtid och nutid. Ta kontakt med Karl-Erik för att låna dessa 

”skatter”. 

Styrelsen informerar att man ligger i beredskapsläge vad gäller  uppförande av nytt slakteri vid 

behov. Planerna ligger inte på is utan man jobbar aktivt med planeringen. 

Skråmträsk den 4 augusti 2019 

 

 

Sekreterare : 

 

 

 

Justeras: 


