
Årsmöte Skråmträsk jaktklubb 2022-03-20

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 Rune Marklund.

5: Styrelsens verksamhetsberättelse 2021. Rådjursjakten resulterade i 15 st fällda. Joacim redovisar 
resultatet för älgjakten i Skråmträsk. Det sköts 18 vuxna älgar och 14 kalvar. Älgjaktlaget har utfört 
arbete med skjutbanan och blev godkänd på besiktning av polismyndighet. En kronviltskalv fälldes för 
första gången i Skråmträsk av Robin Tjärnström.

6: Ekonomisk rapport 2021. P-O Andersson går igenom resultatet för 2021.

7: Revisionsberättelse 2021. Revisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen 

8: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

9: 1 motion inkom men den bordlades till årsmötet 2023

10: Styrelseval för 1 år.

Ordförande Joacim Ledin

Jaktledare Lage Furberg

Styrelseval för 2 år.

Kassör Per-Olov Andersson

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 2022 blir Daniel Ledin, Per-Olov Andersson, Tage Lundström och Rune 
Marklund, kassören hälsar att ”swish”-betalningar är att föredra.

14: Verksamheten 2022

a) Kontantkassan avvecklas under året och endast digitala betalningar kommer att godkännas.

b) Ingen reperation eller nyköp av köttkvarn bedöms behövas. 

c) Kylvagnen flyttas till provisoriska slakteriet hos Gunnar Karlsson under våren.



d) Styrelsen rekommenderar att skjutprovet för älgjägare på älgbanan utförs utan stöd eller med 
jägarmässigt stöd.

e) Jaktklubben skickar en motion till kretsen med ett förslag om att ett kronviltsområde bildas till 
2023. Styrelsen har beslutat att jakt på kronhjort tillåts enligt ordinarie jakttider. 2 st kalvar får 
skjutas inom Skråmträsk, Älg eller småviltkort krävs för denna jakt, inga gästjägare tillåtna. Endast 1 
kalv får fällas av samma skytt,  Vid fälld kalv meddelas jaktledare Lage Furberg så kronkalvsjakten kan 
avlysas. Fällavgift för skytt är 1000:-, köttet tillfaller skytten.

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

g) Alla nyfikna kan gå in å kika på Viltdata. Anv.namn : Viltdata.AC@gmail.com Lösen : Viltdata 

Kretsmötet hålls senare så mer info kommer.

15: Johanna Edlund väljs till ansvarig för älgobsen.

16: Nytt älgslakteri, Styrelsen föreslår bygge av nytt älgslakteri i år och nästa år på grund av att 
nuvarande gård med byggnader är såld utan möjlighet för jaktklubben att fortsätta husera där, 
Joacim presenterar styrelsens förslag inkluderat Bygglovsförfarande, Ritningar, Budget, Finansiering, 
Tidplan, Arbetsfördelning, Utköp arbete. Röstning föredrogs och ett enhälligt möte godkände 
styrelsens förslag, därmed påbörjas nu bygget av nytt älgslakteri

17: Jaktkortspriser för 2022 beslutas bli: Älg 1200 kr, Småvilt 200 kr, Gästkort 100 kr. Betalas med 
swish eller banköverföring, skriv namn!

18: Till viltvård beslutas anslås 15000:-. All köp av konstgödsel slopas pga skenande priser på 
världsmarknaden.

19: Mötet beslutar att L-G Wiksten ska få 200 kr eller kött till motsvarande värde för elen till 
älgbanan.

20: I år ansvarar Råddegänget för att skjutbanorna är driftklara till midsommar.

21: Årets gemensamma älgjakt inom markerna startar fredag den 9:e september. Oktoberjakten 
startar fredag den 14:e oktober. Obligatoriska jaktdagar är den 9,10,11 september och den 14,15,16 
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 beslutades bli den 14/8 kl 18:00 i bönhuset.

23: Inga övriga frågor

24: Mötet avslutades


