
 

   

Vojakkala vvo 
Jaktstämma 
 
 

PROTOKOLL 
 
Datum:  2012-08-03 
 
Tid:  18.00 
 
Plats:  Palogården 
 
 
 
§ 1. Öppnande 
 
Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna 
och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
 
§ 2. Val av ordförande för jaktstämman 
 
Göran Tornberg utses till ordförande för jaktstämman. 
 
 
§ 3. Sekreterare för jaktstämman 
 
Styrelsen har utsett Sven Forsberg till sekreterare för jaktstämman. 
 
 
§ 4. Justeringsmän 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Erik Hassledal och Anders Calderäng 
  
 
§ 5.  Godkännande av kallelsen 
 
Jaktstämman beslutar att godkänna kallelsen. 
 
 
§ 6. Godkännande av dagordningen 
 
Jaktstämman beslutar att godkänna dagordningen. 
 
 
§ 7. Fastställande av röstlängd 
 
Upprop av närvarande fastighetsägare görs. Bilaga 
Justering av röstlängden tas upp som ärende senare under jaktstämman om votering begärs. 
 
 
§ 8. Verksamhetsberättelse 
 
Jaktstämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2011-2012. 
och revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
 



 

   

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelse 
 
Jaktstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012. 
 
 
§ 10. Uppkommit överskott 
 
Jaktstämman beslutar överföra uppkommit överskott med 9588 kr för 2011-2012 till verksamhetsåret 
2012-2013. 
 
 
§ 11. Utgifts- och inkomststat för 2012-2013 
 
Jaktstämman fastställer styrelsens förslag till Utgifts- och inkomststat för 2011-2012 enligt nedan. 
 

Inkomster 
  

   Jakträttsbevis, Älg & övrig. jakt 48 á 
1500 kr 72 000 

 Jakträttsbevis övrig jakt 10 á 300 kr 3 000 
 Inträdesavgifter 1 á 600 kr 1 á 1000 1 600 
 Auktioner 18 000 
 Försäljning hudar 3 000 
 Försäljning kalvar 15 000 
 Summa inkomster 112 600 
 

   Utgifter 
  

   Arrenden, utbetalas 27 000 
 Arrende, viltvård 9 000 
 Arrende, vägar 9 000 45 000 

Slakthuset 30 000 
 Fällavgifter, älg 12 000 
 Till kassan 25 600 
 Summa utgifter 112 600 
 

 

  
 
 
§ 12. Avjagningsbestämmelser och viltvård för jaktåret 2012-2013 
 
Jaktstämman fastställer följande avjagningsbestämmelser för jaktåret 2012-2013: 
 
Småvilt Enligt lag. 
 
 Bytet tillfaller skytten. 
 
Älg   Länsstyrelsen har beslutat om följande jakttid för 2012 älg: 

3 september – 30 september 
13 oktober – 25 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 för älg: 
måndag 3/9 – söndag 9/9 (med en vilodag), därefter under jakttidens lördagar, och 
söndagar tills jakten avlyses. Styrelsen beslutar om eventuellt ytterligare jaktdagar i okt-
nov. Dessa ska meddelas innan septemberjakten avslutas. 



 

   

Västra gruppen slaktar söndagen den 9 september, östra gruppen slaktar fredagen den 
14 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. 
 
Fem kalvar försäljes under första jaktveckan. 
 
Deltagande i slakt räknas som en jaktdag. 
 
Trofé och innanmat tillfaller skytten.  

 
Filéerna säljs mot kontant betalning vid varje slakttillfälle och inkomsterna går till 
slakthusets drift. 
 
Älgjägarna kallas till arbetsdag 18-19 augusti kl 08.00. Tid på Älgbanan finns samma 
den 18/8 kl 08.00. 
 
Älgjägarna kallas till arbetsdag i slakthuset den 2 september kl 08.00 och till 
älgjaktsmöte samma dag kl 12.00. 

 
Samling sker första dagen 05.00, östra gruppen vid slakthuset och västra gruppen 
jaktkojan Kattilasaari. 
 
I övrigt enligt beslut av älgjaktsmötet. 
 

Björn För att förhindra skador av björn beslutar jaktstämman att björn får jagas av envar 
jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid björnjakt där mer en jägare deltar skall 
enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Den jaktledaren behöver ej 
vara utsedd av jaktstämman eller styrelsen. Vid älgjakt där annat vilt än älg är lovligt att 
skjuta är dock av styrelsen utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt 
beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. 

 
Den som löser jaktkort för älg eller övrig jakt har även rätt att jaga björn. Björnjägarna 
ansvarar för att hålla sig informerad om det är tillåtet att skjuta björn. Björnskytt 
ansvarar för anmälan till polis och Länsstyrelsen, begär intyg att björnen är lagligt 
skjuten, märkning, eventuell provtagning på köttet av veterinär, kostnader i samband 
med björnjakten och eventuellt eftersök.  
 
Skjuten björn tillfaller skytten. 

 
Viltvård Styrelsen får i uppdrag att utse två viltvårdsledare, som får uppdrag att leda och 

samorda viltvårdsarbetet. 
 
 
§ 13. Avgifter för jaktåret 2012-2013 
 
Jaktstämman beslutar om följande avgifter för jaktåret 2011-2012: 
 
 Jakträttsbevis 
  Grundbevis 

Älg & övrig jakt 1 500 kr 
Övrig jakt     300 kr 

Jaktgästbevis 
Övrig jakt     300 kr 

Jaktgästbevis för småvilt  
Jaktgästbevis för småvilt 50 kr / dygn 

 
 Inträdesavgifter 
  Älg till 25 år      600 kr 
  Älg från 26 år                          1 000 kr 
 
 



 

   

§ 14. Jaktgästbevis 
 
Jaktstämman beslutar att följande gäller för försäljning av jaktgästbevis för jaktåret 2012-2013: 
 

att styrelsen får till inom Vojakkala vvo boende sälja jaktgästbevis för övrig jakt. 
 
att Palogården ( Karhaka utv. AB ) får sälja jaktgästbevis för småvilt, till en kostnad av 
100 kr/dag. 
 
 

§ 15. Antagande av medlemmar 
 
Pekka Juntti ansöker om inträde. Stämman beslutar anta Pekka Juntti som medlem. 
 
 
§ 16. Motioner 
 
Inga motioner har inkommit 
 
 
§ 17. Avtal om upplåtelse av jakt 
 
Jakstämman beslutar godkänna samtliga i bilaga förtecknade avtal om överlåtelse av jakt. 
 
 
§ 18. Val av ordförande för 2012-2013 
 
Jaktstämman beslutar välja Sven Forsberg till ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 
 
 
§ 19. Val av styrelseledamöter 
 
Stämman beslutar välja följande styrelseledamöter för en tid av två år: 
 

Håkan Forslund 
Rolf Kitti 

 
 
§ 20.  Val av styrelsesuppleanter 
 
Stämman beslutar välja Anders Segerlund för två år. 
 
 
§ 21.  Val av revisorer 
 
Stämman beslutar välja Ove Sammuli och Ragnvald Kitti till revisorer för en tid av ett år 
 
 
§ 22. Val av de personer som utfärdar jakträtts- och jaktgästbevis 
 
Jaktstämman befullmäktigar följande personer att utfärdar jakträtts- och jaktgästbevis: 
 
 Rolf Kitti 

Johan Strålberg 
Karl-Erik Vähäjärvi 
Håkan Forslund 

 
 



 

   

§ 23. Kallelse till ordinarie/extra jaktstämma och delgivning av 
 jaktstämmans beslut 
 
Jaktstämman beslutar att kallelse till ordinarie/extra jaktstämman skall ske genom annonser i HB, NSD 
och NK. Delgivning av jaktstämmans beslut mm skall ske genom anslag på föreningens anslagstavla i 
Karsikkojärvi och på föreningens hemsida. Styrelsen får i uppdrag att besluta om datum för nästa års 
jaktstämma. 
 
 
§ 24. Val av valberedning 
 
Till valberedning för en tid av ett år väljs Karl-Erik Guldhag (sammankallande ), Hans Högnelid och 
Mikael Hjelm. 
 
 
§ 25 Övriga frågor 
 
Under punkten övriga frågor diskuterades följande frågor 
 
K-E Guldhag pesenterar vår hemsida www.vojakkalavvo.se 
 
 
§ 26. Avslutning 
 
Ordförande för stämman förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Haparanda dag som ovan 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Sven Forsberg 
Sekreterare     
 
 
 
 
 
Göran Tornberg 
Ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Erik Hassledal    Anders Calderäng 

 


