
Höstmöte Skråmträsk Jaktklubb 2020-08-09 

 

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, Eskil Burlin och 

Christer Gyllengahm väljs till justerare samt rösträknare. 

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

6. Diverse jobb skall göras innan jakten på kylvagnen , Kylvagnsgruppen åtgärdar detta, Emil 

Andersson är sammankallande. 

7. Styrelsen har beslutat att restaurera den befintliga köttkvarnen samt köpa nya knivar och insats, 

Ulf Andersson åtgärdar detta. 

8. Ny älgjägare 2020 är Jessica Nilsson 

9. Biträdande jaktledare 2020 valdes till Ulf Andersson, Urban Hedström och Fredrik Lundh 

10. Skjutprov för årets älgjakt på älgbanan slopas 2020, detta på grund av att älgbanan är stängd. Alla 

älgjägare har personligt ansvar för att gevär är inskjutna och övade med inför årets älgjakt. 

11. Både älgbanan och skjutbanan blev underkända vid besiktning i maj och styrelsen fattade beslut 

om att stänga banorna. Älgbanan skall åtgärdas innan 1:a November, Arbetet kring detta kommer att 

utföras under ordinarie älgjaktslördag i september, arbetsuppgifter fördelas ut av styrelse och 

jaktledare, Åtgärder vad gäller Skjutbanan beslutas på älgmötet i september. 

12. Älgjakten inleds Fredag den 11/9, Oktoberjakten startar Lördag den 10/10 

13. Jaktkortspriser 2020 fastställs till 1200:- älg, 200:- småvilt betalas kontant till jaktkortsförsäljaren 

eller helst direkt till bankkontot eller swishnr 1230715052,märk betalning med alfanummer. 

14. Älgmötet innan jakten blir Söndag den 6/9 kl 18:00 på älgslakteriet 

15. Diskussion om div inköp av förbrukningsvaror , styrelsen fixar dessa 

16. Ansökningar om bidrag för anläggandet av viltåkrar på jaktmarkerna lämnas in till ordföranden 

17. Övriga frågor 

 

Årets älgtilldelning är beslutad till 6,5 älgar/1000 ha , Skråmträsk skall skjuta 30 älgar 2020 

 



Skråmträsk den 9 augusti 2020, mötet hölls utomhus pga rådande pandemi 

 

 

Sekreterare : 

 

 

 

Justeras: 


