Nedre Vojakkala vvo
Styrelsemöte
PROTOKOLL
Datum:

2015-07-08

Tid:

18.30

Plats:

Karsikkojärvi

Närvarande:

Sven Forsberg
Karl-Erik Vähäjärvi
Alf-Göte Hjelm
Håkan Forslund
Anders Segerlund
Janne Mulari, suppleant
Ronnie Kitti, suppleant
Rolf Kitti, adjungerad
Bertil Segerlund, adjungerad

§ 1.

Öppnande.
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2.

Justeringsmän.
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karl-Erik Vähäjärvi.

§ 3.

Viltvårdsarbete
Årets planerade insatser diskuteras.

§ 4.

§

Satsningen på det nya viltvårdsområdet fortsätter. Planen var att så klövervall och
under sommaren slå och skörda för att sedan ge som stödutfodring. På grund av det
myckna regnandet hittills i sommar blir det svårt att plöja och så. Däremot kommer
viltåkrarna att som planerat putsas.

§

Drygt 70 saltstenar är utkörda i markerna.

§

Den 1 augusti kommer den återkommande exkursionen tillsammans med
Jägareförbundet att gå av stapeln.

Underhåll av slakthuset
Planen för underhåll av slakthuset diskuteras.
Beslöts att vid årets älgjaktsmöte ta upp:
•
•
•

Skärmtak över diskplatsen
Inklädning av väggar i slakthuset med plåt
Målning eller annan åtgärd av golvet

§ 5.

Kartor och markering av torn
Kartor finns nu på hemsidan.

§ 6.

Älgskyttebanan
Tid på älgskyttebanan bokas lördag den 29 augusti 08.00 – 12.00

§ 7.

Jaktstämma
Jaktstämma söndag den 9 augusti kl. 16.00, lokal Palogården.
Styrelsen sammanträder kl. 14.30.

§ 8.

Möte med älgskötselområdet
Möte med ÄSO söndag 2 augusti 18.00 i Hallen.
Beslöts att föreslå älgskötselområdet att göra uppehåll med älgjakten under 28/9 – 8/10.

§ 9.

Stadgefråga, erforderlig areal för arrende för att kunna lösa jaktkort för älgjakt respektive
övrig jakt
Förändring av de antal ha som erfordras av de som ej är fastighetsägare i viltvårdsområdet.
Nuvarande areal 200 ha för både älg och övrig jakt.
Voj vvo areal = 9 099 ha
Antal fastighetsägare = 88
Medelareal = 103,4 ha
Styrelsen beslutar föreslå jaktstämman följande arealer för att kunna lösa jaktkort:
Övrig jakt
Älgjakt

100 ha
150 ha

Detta är en stadgefråga och måste tas av två jaktstämmor.
§ 10.

Avgift för Jakträttsbevis Älg respektive Övrig jakt
Styrelsen beslutar att föreslå jaktstämman följande avgifter för jaktkort:
Jakträttsbevis
Grundbevis
Älg
Övrig jakt

1 500 kr
300 kr

Övrig jakt

300 kr

Jaktgästbevis
Jaktgästbevis för småvilt
Jaktgästbevis för småvilt 50 kr / dygn
Följder av förslaget:
Jaktkort övrig jakt 300 kr, en sänkning med 200 kr
Jaktkort Älg 1500 kr
Älg och övrig jakt hör ej automatiskt ihop.
Avgiften för älg och övrig jakt blir då totalt 1800 kr, en höjning mot tidigare med 300 kr.

§ 11.

Jaktgästbevis

Styrelsen beslutar att föreslå jaktstämman:
att styrelsen får sälja jaktgästbevis för övrig jakt till inom Vojakkala vvo boende,
att styrelsen får sälja jaktgästbevis för övrig jakt till inom kommunen boende som i
huvudsak bedriver predatorjakt för jaktåret 2015-2016.
§ 12.

Jaktledare

Styrelsen utser följande älgjaktledare för 2015-16
Östra:

Jaktledare, Rolf Kitti
Vise jaktledare, Alf-Göte Hjelm och Ronnie Kitti

Västra:

Jaktledare, Bertil Segerlund
Vice jaktledare, Sven Forsberg och Anders Segerlund

Styrelsen beslutar att Jaktledarna Rolf Kitti och Bertil Segerlund ej betalar avgift för sitt jakträttsbevis,
detta som en ringa ersättning för sina ansvarsfulla uppdrag.
§ 13.

Motioner till jaktstämman
Tre motioner har inkommit till jaktstämman. Se Bilaga.
Styrelsen diskuterar motionernas innehåll. Förslag till stämman angående motionerna tas vid
nästa styrelsemöte den 9 augusti.

§ 14.

Ekonomi
Kassören meddelar att kassans tillgång är ca 15 000 kr.

§ 15.

Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Haparanda dag som ovan
Vid protokollet

Sven Forsberg
Ordförande tillika sekreterare

Karl-Erik Vähäjärvi
Justeringsman

