
 

PÖRTOM-DAHLBO JAKTFÖRENING R.F. 
FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 6.2.2022 KL. 18 VIA TEAMS 
 

§ 1 Öppnande av mötet och konstaterande av 
beslutsförhet. 
 

Beslut 
Mötet öppnades kl. 18. 
Annons i VBL 26.1.2022 och 
i Pörtom-Dahlbo 
jaktförenings Whattsapp-
grupp. Mötet konstaterades 
beslutfört och lagenligt sammankallat.  
19 deltagare (Bilaga 1). 
 

 

§ 2 Val av mötesordförande, ordförande till § 
6, sekreterare och två protokolljusterare. 

Beslut 
Ordförande: Jonas Österdahl 
Ordförande för paragraf 6: Johan Bergqvist 
Sekreterare: Cecilia Berg 
Protokolljusterare: Anders Linddal och Raimo 
Luomala 
 

 

§ 3 Övriga ärenden som antecknas till 
föredragningslistan.  
 
Behandlas under § 20. 
 

Beslut 
Gustav Lind: Premiering av smårovdjursjägare 
 

 

§ 4 Fastställande av föredragningslista. Beslut 
Föredragningslistan fastställdes. 
 

 

§ 5 Verksamhetsberättelsen (Bilaga 2), bokslut 
(Bilaga 3) och verksamhetsgranskarnas 
berättelse (Bilaga 4) gällande det gångna 
verksamhetsåret uppläses.  
 
Styrelsen behandlat och godkänt vid möte 
21.1.2022. 
    

Beslut 
- Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, 
inget att anmärka. Godkändes. 
- Kassör Markus Lindberg belyste vissa aspekter 
i bokslutet. Auktionssummorna är missvisande i 
bokslutet 2021 p.g.a. bokföringstekniska skäl. 
Bidragen vi har fått har bokförts skilt från de 
löpande kostnaderna, för att inte ge så stort 
överskott i bokslutet. Godkändes. 
- Stefan Röj, verksamhetsgranskare, tycke att 
verksamheten skötts ordningsamt och väl, inget 
att klaga på.  
 

   

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och 
övriga redovisningsansvariga. 

Beslut 
Johan Bergqvist leder ordet: Kan styrelsen och 
övriga redovisningsansvariga beviljas 
ansvarsfrihet? 



 

Svar: Ja 
 

                                  

§ 7 Fastställande av verksamhets- och 
viltvårdsplan för inkommande år (Bilaga 5). 
 
Styrelsen behandlat och godkänt vid möte 
21.1.2022.           
             

Diskussion 
Ordförande gick igenom verksamhetsplanen. 
Styrelsen föreslår att vi söker 17 älglicenser i 
samsöket. Ett förslag fördes fram att vi borde 
söka mindre, fick ett understöd. Fråga: Hur stor 
stam har vi kvar efter avslutad jakt? 27 enligt 
Bertil Stormblad, men missvisande statistik. 
Det blir ingen flygräkning i år, så verkliga 
antalet kommer vi inte heller att få reda på. 
Beslut 
→ Styrelsens förslag på 17 understöddes efter 
diskussion.  
→ Styrelsens förslag på att vi i samsöket söker 
17 licenser på vitsvanshjort understöddes. 
→ Viltåkersfrö och saltstenar understöddes, 
men säd önskas för utfordring. Gammalt beslut 
om att medlemmar får köpa säd själv och får 
kostnaderna täckta av föreningen mot 
uppvisande av kvitto.  
 
Inget övrigt att tillägga. Verksamhets- och 
viltvårdsplanen för 2022 godkändes. 
 

 

§ 8 Avtal inom Malaxnejden om vildsvinsjakt 
(Bilaga 6) 

Diskussion 
- Luddigt skrivet, mycket rum för tolkning. T.ex. 
att jakträtt på vissa arrenden inte går att överföra 
på tredje man. 
- Godkänns inte som det är nu, men nog överlag 
som typ rävavtalet. Borde vara klubbar emellan, 
inte malaxnejden. 
- Tycker nog att det går att laga över hela 
malaxnejden. Huvudsyftet med diskussionen är 
om vi är för eller emot ett vildsvinsjaktavtal 
- Först när vi får bättre text kan vi ta ställnin g. 
- Fortsätt diskussionen, men mycket oklart nu. 
Någon ur vår förening, som känner till 
områdena, måste vara med i jakten på vårt 
område 
- Tanken är god, att hålla bort vildsvinen om vi 
samarbetar. 
- Gå vidare med funderingen och gör ett 
vattentätt avtal, upp till styrelsen sen att se till 
att det blir bra, så att det inte finns några 
frågetecken 



 

 
Beslut 
Vi går vidare i diskussionen om vildsvinsavtalet i 
Malaxnejden, vi är positiva och med i ett avtal 
inom klubbarna. Kommer att behövas ett 
medlemsmöte före vi kan godkänna avtalet 
slutligen. 
 

 

§ 9 Fastställande av budget för kommande 
verksamhetsår (Bilaga 7). 
 
Styrelsen behandlat och godkänt vid möte 
21.1.2022. 
 

Beslut 
Överskott på ca 4000 med denna budget.  
Inget att anmärka. Godkändes. 
 

 

§ 10 Ansöka om bidrag från Aktia 
 

Beslut 
Ifjol sökte vi bidrag från Pörtom, Petalax och 
Malax, hittills fått från Pörtom och Malax, inget 
hörts från Petalax. Vi har inte ens använt dessa 
pengar än, så styrelsen föreslår att vi bara söker 
från Malax denna gång. Understödes. Hur 
mycket? 3000? Understödes. 
 

 

§ 11 Införa bot vid icke-inlämnad fångstlista 
 

Beslut 
Efter diskussion beslöts att inga böter införes.  
 
Vi hoppas att de som inte lämnat in inte har 
skjutit eller fångat något. I diskussionen fördes 
det fram att det kan väcka ont blod bland de 
medlemmar som inte är aktiva men ändå 
betalar medlemsavgiften om vi börjar med 
böter. 
 

 

§ 12 Beslut om föreningens anslutnings- och 
medlemsavgifters storlek samt årskorts- och 
gästkortsavgifternas storlek: 
 
Anslutningsavgift: 50 € 
Medlemsavgift: 38 € 
Årskortsavgift: 83 € 
Gästkortsavgift: 6 € 
 

Beslut 
Inga förändringar.  
 

Anslutningsavgift: 50 € 
Medlemsavgift: 38 € 
Årskortsavgift: 83 € 
Gästkortsavgift: 6 € 
 

 



 

 

§ 13 Val av nya medlemmar, beviljande av 
årskort 
  Medlemsansökan: 
     Matti Aspholm 
     Janne Aspholm 
 
Årskortansökningar: 
     Joakim Murtonen 
     Juha Murtonen     
     Kaj Hemming 
      

Beslut 
Beviljas medlemskap: 
     Matti Aspholm 
     Janne Aspholm 
 
Beviljas årskort: 
     Joakim Murtonen 
     Juha Murtonen     
     Kaj Hemming 
 

 

§ 14 Fastställande av ersättningar för 
ordförande och övriga förtroendevalda. 
 
Tidigare 60 euro åt ordförande, sekreterare 
och kassör. 
 

- Förslag på 200 åt ordförande och 150 åt 
sekreterare och kassör, eftersom slakteribygget 
medför extra jobb. 
- Förslag på 100 euro var åt ordförande, 
sekreterare och kassör. Understödes. 
 
Beslut 
100 euro var åt ordförande, sekreterare och 
kassör. 
 

 

§ 15 Val av styrelsens ordförande. 
 

Beslut 
Förslag: Jonas Österdahl.  
Understöddes. 
Jonas: Ett år till okej, för att få slakteriet färdigt. 
 

 

§ 16 Val av nya styrelsemedlemmar i stället 
för de som är i tur att avgå (Anders, Tom). 
Styrelsens förslag: Återval 

Beslut 
Anders Ahlroos och Tom Piispanen återvaldes 

 

§ 17 Val av två verksamhetsgranskare och två 
suppleanter. 

Beslut 
Stefan Röj och Kristina Bergqvist återvaldes. 
Suppleanterna Peter Österdahl och Alf-Erik 
Österdahl återvaldes. 
 

 



 

§ 18 Val av medlemmar till sektioner och 
utskott 
 
- Malaxnejdens skyttekommitté 
- Hundprovskontaktperson 
 

Beslut 
Malaxnejdens skyttekommitté: 
Markus Lindberg 
 
Hundprovskontaktperson: 
Förslag: Simon Rönnblad 
Understöddes. 
 

 

§ 19 Slakteri-info 
   

Bygget strandade i höstas på planeringen av 
stålstommen, så vi blev tvungna att byta 
planerare. Han har lovat att planeringen blir klar 
tills snön smälter, enligt Mikael Asp. Börjar bli 
dags att beställa material, men stomritningarna 
måste klarna före vi kan beställa något.  
 
Första stödet sökt och utbetalat av 
Livsmedelsverket/NTM/Aktion Österbotten:  
3 112,62 euro. 
 
Kinkigt med hur man fyller i talkolistan, 
vedklyvningen har inte godkänts, p.g.a. att det 
inte konkret hör till byggnadens uppförande. 
Måste vara noggrannare med ifyllandet i vår när 
vi fortsätter. 
 
Juni 2023 behöver projektet vara färdigt för att vi 
ska få ut alla projektpengarna från Aktion 
Österbotten. 
 

 

§ 20 Övriga till föredragningslistan 
antecknade ärenden. 
- Premiering av smårovdjursjägare 

Gustav Lind: Enligt statistik i oma riista från 
tidigare år har fångsten av små rovdjur ökat 
mycket i år. Jag förelår att föreningen premierar 
Markus Lindberg och Bertel Stormblad, som 
fångat en stor mängd minkar och mårdhundar 
under år 2021, med varsitt köpkort till Kurres á 
80 euro. Dessa två har lagt ner mycket tid på 
denna viltvård, och de förtjänar mera än ära 
och berömmelse. Dessutom bor de inte på 
orten, utan kör hit av och an. Jag tycker detta 
erkännande kunde jämföras med viltåkersfrö 
som föreningen bidrar med. 
Diskussion 
- Finns skottpeng på små rovdjur i andra 
föreningar, skulle vara bra att vi också skulle ha 
något liknande. Det är många som gör en 



 

massa men inte får någonting för det.  
- Andra kör också av och an längs riksåttan, utan 
att få något. Hundägare tränar sina hundar, 
utför SRVA osv. 
- Det finns en tävling inom Malaxnejden för 
bl.a. små rovdjur. Bytesstatistik lämnas in och 
poängsätts. Sekreteraren ska lämna in till 
nejdens årsmöte i mars-april. 
- All jakt som bedrivs är ju av eget intresse, vet 
inte hur mycket föreningen ska bidra med. Alla 
som gör något gott kan inte få pris.  
- Bra poäng av Gustav, jämförbart med 
viltåkersfrö 
- Understöder Gustavs förslag som engångsgrej 
- Att ha hund kostar också mycket pengar 
- Föreningen hade en tävling tidigare för kråkor, 
minkar o. dyl. med priser i stället för en liten 
peng 
- Skottpeng med fastslaget pris enklare 
Beslut 
Gustavs förslag blir nekat. Vi för fram ärendet 
till sommarmötet, där vi besluter om skottpeng 
eller tävling för små rovdjur. Om premieringar 
besluts före jaktåret börjar, inte i efterhand. 
 

 

§ 21 Mötet avslutas    Beslut 
Mötet avslutades kl. 19.24. 
 

 
 
 
Malax 6.2.2022 
 
 
 
Jonas Österdahl  Cecilia Berg 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
Anders Linddal  Raimo Luomala 
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
 

 



 

Pörtom-Dahlbo jaktförening r.f. årsmöte 6.2.2022           
 
Närvarande via Teams: 

 
1. Jonas Österdahl 
2. Markus Lindberg 
3. Cecilia Berg 
4. Anders Linddahl 
5. Gustav Lind 
6. Simon Rönnblad 
7. Kristian Rönnblad 
8. William Sjöblom 
9. Raimo Luomala 
10. Johan Bergqvist 
11. Stefan Röj 
12. Tobias Björndahl 
13. Anders Ahlroos 
14. Bertel Stormblad 
15. Mathias Österberg 
16. Tom Piispanen 
17. Mikael Asp 
18. Anders Aspholm 
19. Patrik Silfver 

Bilaga 1 



 

Verksamhetsberättelse för Pörtom-Dahlbo Jaktförening r.f. år 2021 
 

Pörtom-Dahlbo Jaktförening r.f. är en jaktförening som lyder under Malaxnejdens Jaktvårdsförening r.f. 

Föreningen bedriver jakt på av markägare utarrenderade marker om totalt ca 6000 hektar i Malax kommun. 
 

Styrelsen och styrelsemöten 

Ordförande Jonas Österdahl, vice ordförande Anders Ahlroos, kassör Markus Lindberg, sekreterare Cecilia 

Berg, styrelsemedlemmar Raimo Luomala och Tom Piispanen. Styrelsen har hållit två möten under året. 
 

Verksamhetsgranskare 
Stefan Röj och Kristina Bergqvist ordinarie, Peter Österdahl och Alf-Erik Österdahl suppleanter. 
 

Medlemsantal 
Tre nya medlemmar antogs. Föreningen har nu 55 medlemmar. 
 

Ekonomi 
Bokslutet uppvisar ett överskott på 3 771,78 euro. Bidrag för byggande av slakteri beviljades av Aktion 

Österbotten och av Aktiastiftelserna i Pörtom och Malax. Energiequelle, som bygger vindparken på Takane, 

ger jaktföreningen 3000 euro per år åren 2021–2023.  
 

Allmänt om verksamheten 
Talkojobbet inleddes på våren med att träd fälldes och ved klövs. Grunden grävdes och formor och armering 

lagades. 
 

Älgjakten inleddes den 16.10 och hade 29 deltagare, 28 delar i köttdelningen. Av 15 licenser användes 12. 

16 älgar sköts; 8 vuxna och 8 kalvar. Föreningen har 17 vitsvanshjortlicenser, varav 10,5 använts. 24 

deltagare i vitsvanshjortjakten. 
 

9.6 och 28.7 var några av föreningens medlemmar funktionärer på skjutbanan. Inget allmänt övningsskytte, 

utan endast provskytte ordnades p.g.a. Covid19. Klubbkvällar på skjutbanan hölls 7.6, 13.8 och 3.9.  
 

9.9 ordnades triangelkampen på Eidets skjutbana. Ett lag från Pörtom-Dahlbo deltog.  
 

Ett extra medlemsmöte om slakthusbygget hölls 7.5. Sommarmöte 15.8. Föreningen stödde medlemmarnas 

viltåkrar med viltåkersfrö. 
 

Bytesstatistik 
Vitsvanshjort 17, älg 16, mårdhund 14, mink 14, rådjur 10, räv 9, fälthare 3, skata 2, hermelin 1, mård 1 

 

Malax, 6.2.2022 

 

 

 

Jonas Österdahl  Anders Ahlroos  Cecilia Berg 

Ordförande   Vice ordförande  Sekreterare 

 

 

Markus Lindberg  Tom Piispanen   Raimo Luomala 

Kassör   Styrelsemedlem  Styrelsemedlem 

Bilaga 2 



 

Bilaga 3 



 



 



 

 



 

 

Bilaga 4 



 

VERKSAMHETSPLAN PÖRTOM-DAHLBO JAKTFÖRENING R.F. 2022 

 

ALLMÄNT 

• Verksamheten är i huvudsak älgjakt och licenserna fås via samsök med föreningarna i 

Malaxnejdens jaktvårdförening. Älglicenser för 2022 söks 17 st.   

• Vitsvanshjortslicenser fås via samsök med föreningarna i Malaxnejdens jaktvårdsförening. 

Vitsvanshjortslicenser för 2022 söks 17 st. 

 

VILTVÅRD 

• Viltåkrarna och utfodringsplatserna anläggs och sköts av enskilda medlemmar.   

• Viltåkersfrö fås av föreningen 3 kg/person, meddela ordförande senast 31.4 

• Saltstenar fås av föreningen 
 
SKYTTEVERKSAMHET 

• Dejourerering vid Tallmossens skjutbana vid de skyttetillfällen som tilldelas föreningen görs 
av de som deltagit i älgjakt 2021. 

• En klubbkväll ordnas för medlemmarna på Tallmossen skjutbana. 

• Malaxnejdens skyttesimulator används aktivt när den ställs till förfogande. 
 
UTBILDNING 

• Styrelsen utser medlemmar som deltar i skolningar och möten som anordnas av 
jaktvårdföreningen och viltcentralen. 

 
VILTTAXERINGAR 

• Föreningen deltar, om sådan ordnas, i flygräkningen av älg inom Malaxnejdens 
Jaktvårdsförening. 

 
KENNELVERKSAMHET 

• Provmarker för hundprov beviljas på anhållan. Beslut görs av kontaktperson. 
 
FINANSIERING 

• Finansiering av verksamheten sker enligt budget för 2022. 
 
LEDNING OCH SAMORDNING 

• Föreningens förvaltning och verksamhet leds av styrelsen. Styrelsens ordförande kallar till 
styrelsemöten under året enligt behov. 

 

Bilaga 5 



 

 

Bilaga 6 



 

 

Bilaga 7 


