
Höstmöte Skråmträsk Jaktklubb 2022-08-14

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, Lage och Tore Furberg  väljs till justerare samt rösträknare.

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

6. Kylvagnen är flyttad till årets provisoriska slakteri på Gunnar Karlssons gård, 
den skall lastas ur och göras i ordning för användning, 2 st ur varje grupp fixar 
det. Testkörning skall ske av vagnen innan jakten, Kylvagnsgruppen åtgärdar 
detta, Emil Andersson är sammankallande.

7. Arbetet med det nya slakteriet fortlöper med något försenad tidplan, 
målsättningen är ändå att bottenplattan skall gjutas innan vintern. I skrivande 
stund har Vatten och kabel grävts in till grovschaktad grund, vägen upp är 
breddad och grusad samt att körning av granulering som ska vara under kantbalk
och platta har påbörjats. Granuleringen sponsras av Boliden/Rönnskär.

8. Ny älgjägare 2022 är Johan Magnusson

9. Biträdande jaktledare 2022 valdes till Ulf Andersson, Urban Hedström och 
Fredrik Lundh

10. Skjutprov för årets älgjakt beslutas oförändrade. 16 poäng på stillastående 
älg, uppnås inte detta resultat skall minst 5 serier skjutas. Det skall även skjutas 
minst 1 fyrskottsserie på löpande älg. Inget krav på detta resultat.

 Skjutprov följande dagar mellan 18:00 – 20:00, 2 Funktionärer per skjuttillfälle

Tisdag 16/8 Oskar Karlsson och Karl-Johan Tjärnström

Torsdag 18/8 Urban och Markus Hedström

Tisdag 23/8 Robin och Christer Gyllengahm

Torsdag 25/8 Ulf Andersson och Daniel Ledin

11. Slakteri i år blir provisoriskt hos Gunnar Karlsson, Det kommer att finnas 
begränsat med vatten, detta innebär att alla golv plastas vid styckning och den 
balja man lottas till tas hem och diskas samt återlämnas innan oktoberjakten. 
Flåning och hängning av skjutna älgar ansvarar den grupp som skjutit älgarna, 
ingen hängning i det provisoriska slakteriet. Kropparna skall hänga minst ett 



dygn innan dom får hängas in i kylvagnen. Styrelsen ansvarar för inköp av 
viltsäckar som skydd mot bla flugor.

12. Älgjakten inleds Fredag den 9/9, Oktoberjakten startar Lördag den 14/10.

13. Jaktkortspriser 2022 fastställs till 1200:- älg, 200:- småvilt, detta betalas via 
swish nr 1230715052 eller banköverföring  till jaktklubben,märk betalning med 
alfanummer.

14. Älgmötet innan jakten blir Söndag den 4/9 kl 18:00 i bönhuset

15. Diskussion om div inköp av förbrukningsvaror , bla viltsäckar, byggplast , 
handskar och en ny våg, styrelsen fixar dessa.

16. Viltåkrar såddes utan konstgödsel i år och resultatet har inte varit lyckat.

17. Övriga frågor

Avskjutningsrapport lämnas utan onödiga dröjsmål av respektive gruppjaktledare
till Johanna Edlund, Denna skall innehålla skytt, kön (även på kalvar) slaktvikt 
(gäller endast kalv) antal taggar (gäller endast tjur)

18. Mötet avslutas.

Skråmträsk den 14 augusti 2022, mötet hölls i bönhuset, 39 deltagare

Sekreterare :

Justeras:


