
Årsmöte Skråmträsk jaktklubb 2018-03-12 

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 2017. Joacim informerar om bygget av vägen till älgbanan, 

kanske blir klart till hösten,  Vårbocksjakten resulterade i 6 eller 7 st fällda, Skyddsjakten på 

kanadagås fortsätter i jaktklubbens regi om det bedöms som nödvändigt. Johanna berömde 

jaktledarna för bra älgObsrapportering under året, Joacim redovisar resultatet för älgjakten i 

Skråmträsk och att vi kom upp i kretsens avskjutningsprocent. En önskan kom upp att 

kommunikationen mellan hundförare som jagar älg efter avslutad gemensam älgjakt skall förbättras, 

detta tas upp igen på höstmötet. 

6: Ekonomisk rapport 2017. P-O Andersson går igenom resultatet för 2017. 

7: Revisionsberättelse 2017. Eskil Burlin informerar. 

8: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

9: Motioner (se bilaga) 

Mötet beslutade att bifalla inköp av 2 st älgpulkor 

Mötet beslutade att bifalla höjning av inköpsavgift för nya älgjägare till 2500 

Mötet beslutade att bifalla styrelsens möjlighet att utdela tillfällig jakträtt på småvilt i särskilda fall 

dock med 1 års prövotid, utvärderas på årsmötet 2019 

10: 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 

11: Revisorval: Christer Gyllengahm och Eskil Burlin 



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

Wiksten och Oskar Karlsson. 

13: Jaktkortsförsäljare 2018 blir Daniel Ledin, Per-Olov Andersson, Tage Lundström och Rune 

Marklund 

14: Verksamheten 2018 

a) Lage informerar att älgkretsmötena drar igång i april så inget nytt därifrån 

b) Karl-johan Antonssons garage skall helst inte användas för att hänga älgar efter gemensam jakt, 

finns andra alternativ såsom kylvagnen, flårummet i slakteriet (Sixten skall pratas med om förlängd 

öppettid) eller helt enkelt ringa till köparen av köttet för hämtning direkt, flåning görs utomhus med 

hjälp av traktor eller annat. 

c) Kylvagnen skall köras med diesel i år för att se om det blir billigare än att säkra upp elen i 

slakteriet. 

d) Avskjutningen på rådjur skall försöka ökas, främst på getter och kid då stammen bedöms som hög. 

e) Köttpriserna på älg kommer troligen att höjas i år. 

15: Johanna Edlund väljs till ansvarig för älgobsen. 

16: Information från styrelsen angående ev. byggstart av nytt älgslakteri. 

Styrelsen kommer att kalla till informationsmöte i Jan-Feb 2019 där man presenterar olika förslag på 

finansiering till nybygge av älgslakteri, i korthet har vi dessa 3 förslag just nu : 

a) Andelar från jägare 

b) Höjd älgavgift under en 5-årsperiod för att bygga upp en kassa 

c) Låna pengar av jägare/markägare  

Andra förslag på finansiering mottages av styrelsen, beslut om hur ett eventuellt älgslakteribygge 

skall finansieras kommer att fattas på årsmötet 2019. 

17: Jaktkortspriser för 2018 beslutas bli: Älg 1200 kr, Småvilt 200 kr, Gästkort 100 kr. 

18: Till viltvård beslutas anslås 15000:- 

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 rådde som ansvarar för att det blir gjort. 

Sammankallande Ulf Andersson 

21: Årets gemensamma älgjakt inom markerna startar fredag den 7:e september. Oktoberjakten 

startar fredag den 12:e oktober. Obligatoriska jaktdagar är den 7,8,9 september och den 12,13,14 

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. 

22: Höstmötet hålls Söndag 5/8 kl 18:00  

23: Övriga frågor: 

Viltvårdsplan för markerna åläggs jaktledarna, Gilbert vill veta i maj vad som skall beställas till 

viltåkrar exempelvis. 

24: Mötet avslutas. 

 




