
PÖRTOM-DAHLBO JAKTFÖRENING R.F.
PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 7.2.2021 KL. 18 VIRTUELLT PÅ MICROSOFT TEAMS

§ 1 Öppnande av mötet och konstaterande av
beslutförhet.

Beslut
Mötet öppnades kl.
18.01 och
konstaterades
beslutsfört. 21
deltagare.

Möteskallelse i Vasabladet 30.1.2021.

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

Beslut
Ordförande: Jonas Österdahl
Ordförande för § 6: Peter Österdahl
Sekreterare: Cecilia Berg
Protokolljusterare: Tom Piispanen och Johan
Bergqvist

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

Beslut
Inga övriga ärenden.

§ 4 Fastställande av föredragningslista. Beslut
Föredragningslistan fastställdes.

§ 5 Verksamhetsberättelsen, bokslut och
verksamhetsgranskarnas berättelse (bilagor)
gällande det gångna verksamhetsåret
uppläses. Styrelsen behandlat och godkänt vid
möte 17.1.2021.

Beslut
Verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) lästes upp av
sekreteraren. Godkändes.

Bokslutet (Bilaga 2) uppvisar ett överskott på
2379,36 euro, vilket är jättebra i och med det
tilltänkta slakteribygget, konstaterar kassören.
Kontoställningen för tillfället 20 528,88 euro är
betryggande, vi kan använda en del av egna
besparingar när vi börjar bygga.

Ordförande läste upp verksamhetsgranskarnas
berättelse (Bilaga 3). Godkändes.

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och
övriga redovisningsansvariga.

Beslut
Peter Österdahl leder ordet. Ansvarsfrihet åt
styrelsen och övriga redovisningsansvariga
beviljades.

§ 7 Fastställande av verksamhets- och
viltvårdsplan för inkommande år (bilaga).

Beslut



Styrelsen behandlat och godkänt vid möte
17.1.2021.

Verksamhetsplan för år 2021 (Bilaga 4) lästes
upp av ordförande.

- Förslag på att söka 21 älglicenser från
styrelsen, annat förslag på 25, 21 älglicenser
understöddes.

- 13 hjortlicenser föreslås från styrelsen.
Ökning till 15 föreslogs. 13 understöddes,
varav 3 licenser till älgjakten.

- Fortsatt stöd med viltåkersfrö och saltstenar
åt medlemmarna understöddes. De som vill
ha frö, meddela ordförande senast sista
april.

§ 8 Fastställande av budget för kommande
verksamhetsår (bilaga).
Styrelsen behandlat och godkänt vid möte
17.1.2021.

Beslut
- Ordförande gick igenom budgeten för 2021

(Bilaga 5). Budgeterats 4 198 euro överskott
för 2021, i och med ökade kostnader pga.
nybygget.

- Älgjaktdeltagaravgift + 50 är det som
bestämdes på sommarmötet om
kollektavgift för 2020 älgjakt.

- 2021 kommer vi att få sälja älghudarna igen,
betalas 20 euro/vuxen och 10 euro/kalv

Budgeten för slakteribygget kommer skilt.

Budgeten för den ordinarie verksamheten
godkändes.

§ 9 Beslut om föreningens anslutnings- och
medlemsavgifts storlek samt årskorts- och
gästkortsavgifternas storlekar. Styrelsen
behandlat vid möte 17.1.2021 och föreslår en
liten ökning pga. inflation.

Anslutningsavgift: 50 euro
Medlemsavgift: 38 euro
Årskortsavgift: 83 euro
Gästkortsavgift: 6 euro/dygn

Beslut
Anslutningsavgift: 50 euro
Medlemsavgift: 38 euro
Årskortsavgift: 83 euro
Gästkortsavgift: 6 euro/dygn

Höjning till 45 föreslogs på medlemsavgiften,
men styrelsens förslag på 38 understöddes.

Anslutningsavgift 50 euro, årskort 83 euro och
gästkort 6 euro understöddes.



§ 10 Val av nya medlemmar och beviljande av
årskort.

Medlemsansökan:
- Ari Isosomppi
- Patrik Silfver
- Mikael Nylund

Årskortansökan:
- Matti Aspholm
- Janne Aspholm
- Joakim Murtonen
- Juha Murtonen
- Kaj Hemming

Beslut

Beviljas medlemskap:
- Ari Isosomppi
- Patrik Silfver
- Mikael Nylund

Beviljas årskort:
- Matti Aspholm
- Janne Aspholm
- Joakim Murtonen
- Juha Murtonen
- Kaj Hemming

§ 11 Fastställande av ersättningar för
ordförande och övriga förtroendevalda.

Beslut
Ordförande, sekreterare, kassör: 60 euro/pers.
Vice ordförande ingen ersättning.

§ 12 Val av styrelsens kassör. Mathias Österberg berättade att han inte har
tid att sköta både jaktföreningens och två egna
firmors pappersjobb, så han vill hoppa av. Han
lovade att hjälpa den nya kassören vid behov.

Föreslogs Stefan Röj, som meddelade att han
tycker han är för gammal, att det borde vara
någon yngre som hänger med i teknikens
utveckling. Stefan föreslog Markus Lindberg.

Markus Lindberg meddelade att han ställer upp.

Beslut
Markus Lindberg som kassör understöddes.

§ 13 Val av styrelsens ordförande. Beslut
Jonas Österdahl föreslogs. Understöddes.

§ 14 Val av nya styrelsemedlemmar i stället för
de som är i tur att avgå (Mathias, Raimo och
Cecilia). Styrelsen föreslår återval.

Beslut
Markus Lindberg valdes som ordinarie istället
för Mathias, Cecilia och Raimo återvaldes.

§ 15 Val av två verksamhetsgranskare och två
suppleanter.

Beslut
Återval av Stefan Röj och Kristina Bergqvist som
ordinarie verksamhetsgranskare.



Peter och Alf-Erik Österdahl återvaldes till
suppleanter.

§ 16 Val av medlemmar till sektioner och
utskott.

- Malaxnejdens skyttekommitté
- Hundprovskontaktperson

Beslut
- Malaxnejdens skyttekommitté: Markus

Lindberg meddelade att han är villig att
fortsätta. Understöddes.

- Hundprovskontaktperson: Återval av Göran
Strandholm.

§ 17 Kilometerersättning för FM

Styrelsens förslag: 15 cent/km eller fast summa
t.ex. 100 €

Beslut
15 cent/km understöddes, max 100 euro.

§ 18 Slakteri-info

- Arrendekontrakt mellan Pörtom Dahlbo
och Norra Pörtom allaktivitetsförening
upprättat

- Bygglov beviljat
- Ansökan till Aktion österbotten inlämnad
- Planerad byggstart 2021
- Budget/Finans (Bilaga 6)

Fråga: Hur ser det ut med att få pengar från
Aktion Österbotten?

Jonas: Positivt, men de kan inte ge slutgiltigt
beslut före vi har bygglov, vilket nu beviljats, så
beslut kan vara att vänta inom kort.

Fast vi inte skulle få stöd, skulle vi kunna bygga
stommen med egna pengar. Oberoende om vi
får pengar eller inte av Aktion Österbotten
tycker jag att vi kör på att vi ska bygga.

Vi kan lämna 5–6000 på kontot vilket täcker ca
ett års kostnader, och använda resten vi har på
kontot för slakteribygget.

Vi ska ha huggartalko på tomten än i vinter, i
mars eventuellt.

§ 19 Stödansökan till Aktiastiftelser

Styrelsens förslag: Ansöka om 5000 € från
Pörtom, 5000€ från Malax och 5000€ från
Petalax aktiastiftelse

Beslut
Understöddes att vi söker.
Ansökningarna ska lämnas in före 15.3.2021.

§ 20 Övriga till föredragningslistan antecknade
ärenden.

Beslut
Inga övriga ärenden.



Kristian: Till kännedom, flygräkning av älgar
troligen inkommande vecka.

§ 21 Mötet avslutas Beslut
Mötet avslutades kl. 18.51.

Malax, 7.2.2021

Jonas Österdahl Cecilia Berg
Ordförande Sekreterare

Johan Bergqvist Tom Piispanen
Protokolljusterare Protokolljusterare


