Nedre Vojakkala vvo
Styrelsemöte
PROTOKOLL
Datum:

2019-06-12

Tid:

19.00

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

Inför årsmötet

a) Verksamhetsberättelse
Bertil och Sven skriver verksamhetsberättelse
b) Ekonomi budget, balansräkning. Revision
Kassören kontaktar revisorerna
c) Valberedningen kontaktas av Bertil
d) Kallelse till årsmötet
Karl-Erik W annonserar i HB
Karl-Erik G annonserar på hemsidan
§ 3.

Val av älgjaktledare för 2019

Styrelsen utser följande älgjaktledare för 2019 -20
Östra:
Jaktledare, Roland Wähäjärvi
Vice jaktledare, Ronnie Kitti och Alf-Göte Hjälm
Västra: J
Jaktledare, Sven Forsberg
Vice jaktledare, Anders Segerlund och Markus Segerlund
§ 4.

Protokollförare vid jaktstämman

Styrelsen utser Sven Forsberg till protokollförare vid jaktstämman.

§ 5.

Styrelsens förslag till jaktstämman
Arrenden för 2019/20
Utbetalas till markägarna 3 kr/ha, totalt 27 000 kr
Avsätts till viltvård 1 kr/ha, totalt 9000 kr
Avsätts till vägunderhåll 1kr/ha, totalt 9000 kr
Budget för 2019/20
Inkomster
Jakträttsbevis, Älg 47 á 1500 kr
Jakträttsbevis Övrig jakt 30 á 300 kr
Auktioner
Försäljning hudar
Summa inkomster

70 500
9 000
18 000
1 500
99 000

Utgifter
Arrenden, utbetalas
Arrende, viltvård
Arrende, vägar
Slakthuset
Fällavgifter, älg
Till kassan
Summa utgifter

27 000
9 000
9 000
30 000
7 000
17 000
99 000

45 000

Avjagningsbestämmelser för jaktåret 2019/20
Småvilt

Enligt lag.
Rapportering av fällt småvilt skall ske senast 30 juni dock senast när jaktkort för
nytt jaktår löses.

Bytet tillfaller skytten.
Älg

Länsstyrelsen har beslutat om följande jakttid för 2019 älg:
2 september – 24 november
Styrelsen får i uppdrag att styra årets älgjakt utifrån Haparanda södra ÄSO
antagna skötselplan och enligt gällande bestämmelser. I Haparanda södra ÄSO
ingår Nedre Vojakkala vvo, Övre Vojakkala vvo och Mattila vvo.
Styrelsen får i uppdrag att utarbeta och fastställa instruktion för jaktledare.
För att deltaga i älgjakten skall älgjägarna uppvisa godkänt skjutprov - lägst
älgdekal.
Jakttid: 2 september – 29 september och 12 oktober - 24 november.
måndag 2/9 – söndag 8/9 (med en vilodag), därefter under jakttidens lördagar,
och söndagar tills jakten avlyses. Utöver detta sker jakt under 8 jaktdagar enligt
följande:
16 – 17 september
23 – 24 september
14 – 15 oktober
28 – 29 oktober
Älgar som försedda med halsband och GPS-sändare är fridlysta.
Västra gruppen slaktar söndagen den 8 september, östra gruppen slaktar
fredagen den 13 september. Därefter sker slakt gemensamt på fredagar.

Har jägare deltagit i fler än hälften av antalet jaktdagar, som utgör underlag för
slakt utgår hel del. I annat fall halv del, förutsatt att jägaren har deltagit minst en
jaktdag.
Deltagande i slakt räknas som en jaktdag. ( Endast en slaktdag räcker dock ej. )
Trofé och innanmat tillfaller skytten.
Filéerna säljs mot kontant betalning vid varje slakttillfälle och inkomsterna går till
slakthusets drift.
Tid på Älgbanan finns lördagen den10/8 kl. 08.00 – 10.00.
Älgjägarna kallas till arbetsdag i slakthuset den 1 september kl. 08.00. När
arbetet är klart hålls älgjaktsmöte.
Samling sker första dagen 05.00, östra gruppen vid slakthuset och västra
gruppen jaktkojan Kattilasaari.
Information angående jaktkanaler på hemsidan
Avtal att under älgjakt flexibelt nyttja marker inom
Haparanda Södra Älgskötselområde
Att jaktstämman beslutar godkänna avtal om flexibelt nyttjande av marker inom
Haparanda södra ÄSO.
Viltvård
Styrelsen får i uppdrag att utse två viltvårdsledare, som får uppdrag att leda och
samordna viltvårdsarbetet.

Personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis
Ronnie Kitti
Bertil Segerlund
Karl-Erik Vähäjärvi
Avgifter för jaktåret 2019-2020
Jakträttsbevis
Grundbevis
Älg
Övrig jakt
Inträdesavgift älg
över 25 år

1 500 kr
300 kr
2 500 kr

Jaktgästbevis
Övrig jakt

300 kr

Jaktgästbevis för småvilt
Jaktgästbevis för småvilt

50 kr/dygn

Varje jägare som löser jaktkortkort ska rapportera in vid lösen ev. avskjutning av
småvilt. Försäljarna ställer frågan.
Jaktgästbevis
•
•

att styrelsen får sälja jaktgästbevis för övrig jakt till inom Vojakkala vvo boende,
att styrelsen får sälja 5 st. jaktgästbevis för övrig jakt till inom kommunen boende
som bedriver predatorjakt för jaktåret 2018-2019. Dessa bevis utfärdar endast av
kassören.

Avtal om upplåtelse av jakt
Att jaktstämman beslutar godkänna samtliga i bilaga förtecknade avtal om
överlåtelse av jakt.
§ 6.

Betalning av jaktkort mm

Betalning av jaktkort skall fr.o.m. jaktåret 2019-20 ske i första hand genom bankgiro 157-6438 och i
andra hand genom Swish 123 420 24 38.
Kontant betalning kan ske om ej om tillgång finns till att betala via bankgiro eller Swish.
För att erhålla jaktkort skall kvitto uppvisas på inbetalat belopp.
§7

Övriga frågor

Följande frågor diskuteras
Hemsidan
Första sidan skall vara ren infosida
Kalle G vill sluta och efterfrågar en ersättare. Han underhåller sidan tills ersättare finns.
Slakthuset
A-G har kontroll.
Vägar
PM- älgjakt
Sven och Bertil gör förslag.
§ 7.

Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Haparanda dag som ovan
Vid protokollet

Sven Forsberg
Sekreterare

Bertil Segerlund
Ordförande

