
Årsmöte Skråmträsk jaktklubb 2019-03-25 

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 2018. Vårbocksjakten resulterade i 1 eller 2 st fällda, 
Skyddsjakten på kanadagås fortsätter i jaktklubbens regi om det bedöms som nödvändigt.Joacim 
redovisar resultatet för älgjakten i Skråmträsk och att vi kom upp i kretsens avskjutningsprocent. Det 
sköts 16 vuxna älgar och 14 kalvar. 

6: Ekonomisk rapport 2018. P-O Andersson går igenom resultatet för 2018. 

7: Revisionsberättelse 2018. Revisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen via ombud (se 
bilaga). 

8: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

9: Motioner (se bilaga) 

Mötet beslutade att medlemskap i klubben ska vara öppet för alla som önskar bli medlemmar. Alla 
medlemmar i klubben ska ha rätt till jakt i form av fällfångst på kråka, kaja och mink samt idka 
viltvård på våra jaktmarker. Viltvård i form av utfodring, förbättring av häckningsplatser och 
biotopvård. Medlemsavgiften ska vara 100 kronor för alla medlemmar. Den ingår i avgiften för 
småviltsjakt och älgjakt. 

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

10: Styrelseval för 1 år. 

Ordförande Joacim Ledin 

Kassör Per-Olov Andersson 

Jaktledare Lage Furberg 

Suppleant Johanna Edlund 

Styrelseval för 2 år. 

Vice ordförande Fredrik Tjärnström 

Sekreterare Daniel Ledin 

11: Revisorval: Christer Gyllengahm och Eskil Burlin 



12: Valberedning: Sammankallande Håkan Nordmark. Övriga personer i kommitten blir David 
Wiksten och Oskar Karlsson. 

13: Jaktkortsförsäljare 2019 blir Daniel Ledin, Per-Olov Andersson, Tage Lundström och Rune 
Marklund 

14: Verksamheten 2019 

a) Lage informerar att älgobsen är väldigt avvikande från lag till lag inom kretsen, Ny älgskötselplan 
börjar i år och 3 år framåt inom Skellefteå södra älgskötselområde, den genererar 6,3/1000 ha 

b) En arbetsgrupp skall utses av Joacim Ledin för att anordna en aktivitet på hemvändardagen den 13 
Juli. 

c) Kylvagnen kördes med diesel ifjol men detta försök slog inte väl ut så i framtiden blir det el. 

15: Johanna Edlund väljs till ansvarig för älgobsen. 

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

Informationsmötet som var planerat Jan-Feb 2019 blev inställt pga att styrelsen vill ha lite mer kött 
på benen vad gäller offerter/kostnader. Inga beslut fattas på årsmötet i år, mer info kommer på 
framtida ordinarie möten. 

17: Jaktkortspriser för 2019 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 Ängarna som ansvarar för att det blir gjort. 
Sammankallande Urban Hedström 

21: Årets gemensamma älgjakt inom markerna startar fredag den 6:e september. Oktoberjakten 
startar fredag den 11:e oktober. Obligatoriska jaktdagar är den 6,7,8 september och den 11,12,13 
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. 

22: Höstmötet hålls Söndag 4/8 kl 18:00 i älgslakteriet 

23: Övriga frågor: 

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

Ordföranden kollar om det finns möjlighet att laga vissa älgpulkor som gått sönder. 

Allas ansvar att kolla upp rågångsgränser och märka upp vid behov. 

24: Mötet avslutas. 



 


