
Nedre Vojakkala vvo 
Styrelsemöte 
 
 
PROTOKOLL 
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Tid:  18.00 
 
Plats:  Hallen 
 
Närvarande:  Bertil Segerlund, ordförande  

Karl-Erik Vähäjärvi, kassör  
Alf-Göte Hjelm 
Sven Forsberg, Sekreterare  
Anders Segerlund 
 
Janne Mulari, suppleant 
Ronnie Kitti, suppleant 

   
   Adjungerade 
   Roland Wähäjärvi, jaktledare 
   Karl-Erik Guldhag, webmaster/informationsansvarig 
 
 
§ 1. Öppnande. 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
 
§ 2. Rapporter 
 
Bertil berättar om arbetet i skyttealliansen med skjutbanorna i Vuono. Arbetet fortskrider enligt 
planerna, markarbetena är i nästan slutförda. 
 
Sven redogör för den kommande processen i kretsen och ÄFO 5 med älgtilldelningen 2019 i kretsen. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Ekonomiska läget 

På bank: 29 997,22 kr 
I kassan: ca 15 000 kr 
 

Arrendeavgifter 
Arrendeavgifterna för 2018 var ca 26 000 kr. 
10 704 kr har markägare avstått för att använda till förbättring av vägar. 
11 250 kr har betalats ut. 
 

Fällavgifter 
Fällavgiften 2018 för hela ÄSO var 15 400 kr. Mattila och övre Vojakkala står för sin del 
vilket betalas till vår kassör. 
 

Inköp 
Till föreningen har en projektor och projektorduk inköpts för 4 300 kr. 
 
 



§ 4. Hemsidan 
 
Konstateras att hemsidan fyller en mycket viktig funktion. Dess upplägg och innehåll diskuteras. 
Ordföranden får i uppdrag att delge webmastern de förda diskussionerna. 
 
 
§ 5. Jakt och slaktdagar 2018 
 
Genomgång av sammanställning över jakt och slaktdagar. Se bilaga. 
Konstateras att allt för många ej har varit med på något styckningstillfälle. 
 
Inför nästa år kommer alla att uppmanas att åtminstone vara med vid ett tillfälle. 
 
 
§ .6 Verksamhet under vintern och våren 

 
Tornbygge 
 2 mars kl. 08.00 
 10 höga torn byggs. 

 
Snickarverkstad, studiecirkel  

Vid nästa möte med ÄSO den 21 januari väcker vi frågan om vi gemensamt som 
tidigare kan bedriva snickeriverkstad och komplettera det med olika studier i ämnet 
jakt/viltvård. 
 

Klubbmästerskap hagelskytte 
2 juni 09.00 hålls klubbmästerskap i hagelskytte, vi inbjudan hela ÄSO att delta. 
 

Aktiviteter i kretsen under 
5 februari kurs i rävlock 
20 mars föreläsning kring skällande fågelhund 
8-9 juni eftersöksutbildning. 

 
 
§ 7. Avslutning 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Haparanda dag som ovan 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Sven Forsberg 
Sekreterare 
 
 
 
 
Bertil Segerlund 
Ordförande 
 
 


