Nedre Vojakkala vvo
Styrelsemöte
PROTOKOLL
Datum:

2015-03-02

Tid:

18.00

Plats:

Eskils Hall

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 insatser diskuteras och planläggs.

§ 4.

§

Satsningen på det nya viltvårdsområdet fortsätter. Planen är att så klövervall och
under sommaren slå och skörda för att sedan ge som stödutfodring. Till detta behövs
arbetskraft. Anmäl er till Alf-Göte ni som vill göra en insats. Bilaga

§

Inre ängen vid Aavajoki skall putsas och blir därmed en bra viltåker, ansvarig Bertil S.

§

Holktillverkning drar igång måndag den 16 mars kl. 18.00 i Eskils Hall.

§

Saltstenar finns i Hallen, 70 st. för vår räkning. Det är bara att hämta och köra ut.

§

I början av augusti kommer den återkommande exkursionen tillsammans med
Jägareförbundet att gå av stapeln. A-G skall från vår sida påpeka att det blir ett
lämpligt datum och att inbjudan skall vara till alla intresserade. Vi önskar också att
den vänder sig speciellt till de som är intresserade av att se om jakt är något för dem.

Underhåll av slakthuset, förslag från A-G se bifoga
A-G har tagit fram en plan för slakthuset som kompletterades och fastslås. Bilaga

§ 5.

Kartor och markering av torn
Beslutas att ta fram nya kartor som bygger på programmet WeHunt. Kartorna kommer att
läggas ut på hemsidan i PDF-format. Alla jägare kan då ladda ner dessa och skriva ut själva.

§ 6.

Frågor inför årets jakt
Beslutas att tillverkning av älgtorn kommer att ske under mars-april ca 15 – 20 st. Tid och plats
skall meddelas på hemsidan.

§ 7.

Tid för Jaktstämma
Beslutas att kalla till Jaktstämma söndag den 9 augusti kl. 16.00, lokal Palogården. Styrelsen
kallas till kl. 14.30.

§ 8.

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
diskuterades. Nuvarande areal 200 ha för både älg och övrig jakt.
Voj vvo areal = 9 099 ha
Antal fastighetsägare = 88
Medelareal = 103,4 ha
Förslag från ordföranden till nya arealer för att kunna lösa jaktkort:
Övrig jakt
Älgjakt

100 ha
150 ha

Detta är en stadgefråga och måste tas av två jaktstämmor. Styrelsen lämnar frågan öppen till
nästa styrelsemöte, huruvida styrelsen skall föreslå någon förändringen eller ej.
§ 9.

Jakträttsbevis Älg respektive Övrig jakt
Diskuteras att skilja på jaktkorten för Älg och Övrig jakt inför jaktåret 2015 – 16.

§ 10.

Fastighetsförteckning
Beslutas att inköpa jordbrukskalendern för att ha koll på ägarna till fastigheterna i
viltvårdsområdet.

§ 11.

Ekonomi
Kassören meddelar att kassans tillgång är ca 16 000 kr.

§ 12.

Avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Haparanda dag som ovan
Vid protokollet

Sven Forsberg
Ordförande tillika sekreterare

Karl-Erik Vähäjärvi
Justeringsman

