
Årsmöte Skråmträsk jaktklubb 2021-08-08

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 2020. Rådjursjakten resulterade i 23 st fällda. Joacim redovisar 
resultatet för älgjakten i Skråmträsk. Det sköts 17 vuxna älgar och 20 kalvar. Älgjaktlaget har utfört 
omfattande arbete med älgbanan och blev godkänd på besiktning av polismyndighet.Även 2 st 
frilevande vildsvin blev skjutna i byn.

6: Ekonomisk rapport 2020. P-O Andersson går igenom resultatet för 2020.

7: Revisionsberättelse 2020. Revisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen 

8: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

9: Inga motioner inkomna

10: Styrelseval för 1 år.

Ordförande Joacim Ledin

Jaktledare Lage Furberg

Styrelseval för 2 år.

Sekreterare Daniel Ledin

Vice Ordförande Rasmus Tjärnström

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 2021 blir Daniel Ledin, Per-Olov Andersson, Tage Lundström och Rune 
Marklund, kassören hälsar att ”swish”-betalningar är att föredra.

14: Verksamheten 2021

a) Älgbanan är körduglig och klar för användning.

b) Grustäkten i Orrliden skall utökas , jaktklubben hade inga synpunkter på detta då det inte 
bedömdes störa eller hindra våra jakter.  



c) Kylvagnen skall provköras innan nästa möte.

d) Styrelsen har beslutat att jakt på kronhjort tillåts enligt ordinarie jakttider. 1 st kalv får skjutas 
inom Skråmträsk, Älg eller småviltkort krävs för denna jakt, inga gästjägare tillåtna. Vid fälld kalv 
meddelas jaktledare Lage Furberg så kronkalvsjakten kan avlysas. Fällavgift för skytt är 1000:-, köttet 
tillfaller skytten.

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

f) Påminner att markägare kan skänka jaktklubbens arrendepengar till byaföreningen.

g) Kretsen har beslutat att 8,3 älgar per 1000 ha skall fällas, detta innebär 37 älgar för Skråmträsk. 
Kretsmötet hålls senare så mer info kommer.

15: Johanna Edlund väljs till ansvarig för älgobsen.

16: Nytt älgslakteri, hemmanet med slakteriet skall troligen säljas, detta kan innebära att vi måste 
flytta med kort varsel, styrelsen jobbar vidare med lösningar för slaktverksamheten. dock  inte 
aktuellt med flytt detta år.

17: Jaktkortspriser för 2021 beslutas bli: Älg 1200 kr, Småvilt 200 kr, Gästkort 100 kr. Betalas med 
swish eller banköverföring, skriv namn!

18: Till viltvård beslutas anslås 15000:-.

19: Mötet beslutar att L-G Wiksten ska få 200 kr för el till älgbanan och att Per Andersson får en back 
med älgkött för nyttjande av älgslakteriet.

20: I år ansvarade västra för röjning och förberedande arbeten på skjutbanorna, dom stora arbetena 
med skjutvallar, skyltning mm utfördes av hela jaktlaget.

21: Årets gemensamma älgjakt inom markerna startar fredag den 10:e september. Oktoberjakten 
startar fredag den 15:e oktober. Obligatoriska jaktdagar är den 10,11,12 september och den 15,16,17 
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: Inga nya älgjägare presenterades på mötet

23: Till biträdande jaktledare avseende älgjakten valdes Ulf Andersson, Fredrik Lundh och Urban 
Hedström.

24: Skjutprov hålls på älgbanan vid 4 tillfällen mellan 18:00 och 20:00, för att deltaga i älgjakten 
måste man skjuta minst 16 poäng med 4-skottsserie på stillastående älgfigur, uppnås inte detta 
måste minst 5 4-skottsserier skjutas, utöver detta skall 4 skott avlossas mot löpande älgfigur. Inga 
krav på träffbild på löpande älgfigur.

12/8 funktionärer Oskar Karlsson och Karl-Johan Tjärnström

17/8 funktionärer Urban Hedström och Markus Hedström



19/8 funktionärer Johanna Wiksten och David Wiksten

24/8 funktionärer Ulf Andersson och Daniel Ledin

25: Skottpengar beslöts med Grävling 100:-, Mårdhund 100:-, Mink 50:- Kaja 10:- Kråka 5:-

26: Älgmötet hålls Söndag 5/9 kl 18:00 i älgslakteriet

27: Diverse bruksvaror till slakteriet köps in tex handskar mm

28: Övriga frågor: Fredrik Tjärnström avtackades av mötet för sin tid i styrelsen, ordföranden tackar 
alla inblandande för arbetet med skjutbanorna.

29: Mötet avslutas.


