
Årsmöte Skråmträsk jaktklubb 2020-03-09 
1: Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2: Dagordningen fastställdes. 

3: Fråga om mötets behöriga utlysande. Inbjudan har gått ut vi mail. 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 2019. Vårbocksjakten resulterade i 3 st fällda, Skyddsjakten på 

kanadagås fortlöper och börjar visa resultat i form av mindre nedskitna stränder. Joacim redovisar 

resultatet för älgjakten i Skråmträsk. Det sköts 14 vuxna älgar och 12 kalvar. Däribland en älgtjur med 

25 taggar som uppmättes till 329 poäng, den lycklige skytten heter Anders Rönnqvist. Jaktklubben 

var även representerad på hemvändardagen på bönhuset, detta i form av en station med 

luftgevärsskytte och en station med kottkastning på ”hälge”-figur, det blev uppskattat av både 

gammal och ung. Karl-Erik Boström berättade om sitt arbete med jaktklubbshistorier som resulterat i 

både en pärm och usb-minne bland annat med ett ”alla tiders jaktlag” med alfanummer från 1-96 

6: Ekonomisk rapport 2019. P-O Andersson går igenom resultatet för 2019. 

7: Revisionsberättelse 2019. Revisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen  

8: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

9: Inga motioner inkomna 

10: Styrelseval för 1 år. 

Ordförande Joacim Ledin 

Jaktledare Lage Furberg 

Styrelseval för 2 år. 

Kassör Per-Olov Andersson med option på fyllnadsval efter ett år 

Suppleant Johanna Edlund 

Mötet beslutade även att utse kassör och ordförande att teckna föreningens firma var och en för sig. 

11: Revisorval: Christer Gyllengahm och Eskil Burlin 

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

Wiksten och Oskar Karlsson. 

13: Jaktkortsförsäljare 2020 blir Daniel Ledin, Per-Olov Andersson, Tage Lundström och Rune 

Marklund, styrelsen kollar möjligheten att ansluta ”swish” till köp av jaktkort. 

14: Verksamheten 2020 



a) Älgbanans fungerar inte tillförlitligt, en arbetsgrupp utsågs för att renovera banan senare i vår, 

denna grupp består av Simon Lundström, Henrik Renman och Oskar Karlsson.  

b) Köttkvarnen är gammal och behöver åtgärdas, antingen via renovering eller nyköp, styrelsen kollar 

upp detta. Utifall att det blir nyköp så säljs den gamla kvarnen medelst lottdragning bland anmälda 

intressenter. Formen för detta redovisas isåfall på höstmötet. 

c) Kylvagnen körs på endast el framöver 

d) Angående uppsiktsjakt gäller statligt regelverk, förutom att uppsiktsjägaren skall ha skjutit godkänt 

skjutprov, dock uppmanas jägarna att välja uppsiktsjägare som kanske i framtiden har chans att 

inneha jakträtt i byn. 

e) Motion lämnas till kretsen med önskan att älgskötselområdet även blir kronviltområde. 

f) Jaktklubben har sagt ja till att skänka arrendepengar till byaföreningen efter skriftlig 

överenskommelse mellan byaföreningen och markägaren, byaföreningen handlägger alla kontakter 

med markägare. 

g) inga möten inom kretsen har hållits 

15: Johanna Edlund väljs till ansvarig för älgobsen. 

16: Nytt älgslakteri, I dagsläget finns inget att rapportera från styrelsen 

17: Jaktkortspriser för 2020 beslutas bli: Älg 1200 kr, Småvilt 200 kr, Gästkort 100 kr. 

18: Till viltvård beslutas anslås 15000:-, jaktklubben köper inte in kraftfoder, renfor eller pellets 2020, 

däremot köps ensilage för utfodring av klövvilt, klubben har även beslutat att ersätta dom som gör 

viltåkrar med bidrag upp till 2000:-, det finns 2 st bidrag att söka hos ordförande före 1:a april, alla 4 

grupper kan söka bidragen, kravet är att viltåkerarealen överstiger 1 ha. Bidragspengarna kan delas 

mellan grupperna. 

19: 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. 

20: Älgbanan skall vara körklar vecka 26. I år är det Östra/Brännvattnet som ansvarar för att det blir 

gjort, se även över om det måste tillverkas en ny ram till älgfiguren. Sammankallande Fredrik Lundh 

21: Årets gemensamma älgjakt inom markerna startar fredag den 11:e september. Oktoberjakten 

startar lördag den 10:e oktober. Obligatoriska jaktdagar är den 11,12,13 september och den 10,11,12 

oktober. Observera att den 12 oktober är en måndag,  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. 

22: Höstmötet hålls Söndag 9/8 kl 18:00 i älgslakteriet 

23: Övriga frågor: 

Lodjursinventering utförd av Daniel och Lage, inga spår påträffades 



Visst nyttjande av älgbanan har varit störande för hundägare i byn, rekommendationen är att bara 

bybor och medlemmar i klubben använder skjutbanorna 

24: Mötet avslutas. 

 


