Klubbmeddelande NR 1 - 2022

Vid års / halvårsmötet den 16 aug 2022 på Buddbygården deltog ett 20-tal medlemmar.
Styrelsen: Till styrelse för kommande verksamhetsår valdes: Ordförande: Tord
Johansson. Ledamöter: Rune Marttala, Esko Hakasalo, Anders Andersson, Tommy
Bergström Anders Dahlqvist, Petter Brandlöv. Suppleanter: Per-Ola Ask, Conny Drugge, Jan
Öqvist, Jörgen Landström.
Jaktmark
Inget nytt för tillfället. Vi bevakar alternativen och avser att lägga anbud på lämpliga marker.
Fisket: Under kommande verksamhetsår kommer vi att sätta ut fisk för ca 12000 kronor i
Fisklösträsk.
Fiskekort säljes av Statoil, Åke Lidberg telefon 070-3629335, stugfogden Tord Johansson 0705256360 och Bosse Engström i stugan i Holsvattnet.
Vi har också försäljning av fiskekort till Fisklösträsk på www.fiskekort.se
Jakten: Se ”Regler för Jakten 2022-2023”
Alla som avser att jaga älg skall betala både medlemsavgiften och älgavgiften samtidigt den 1
juni. Anmälningsavgiften för älgjakt är numera 500:-. (Gäller för nästa år)
Björnjakt: "Krav att skjuta godkänt "bjömpasset" för att delta i årets björnjakt".
Gästjaktkortsavgiften är slopad och varje medlem får ta med en j aktgäst vid
tre tillfällen, anmälan skall ske på föreskrivet sätt.
Reglerna är följande: Anmäl på info@bodensjaktochfiske.nu vem som bjuder in och
vilka du bjuder på småviltjaktjakt Meddela också vilket datum och vilka block inbjudan
avser. Anmälan ska ske innan jakten påbörjas. Under Älgjakten gäller som vanligt
anmälan till Jaktledare också.
Alla nya klubbmedlemmar får numera en uppsättning kartor med alla våra block
in ritade, övriga medlemmar kan köpa detsamma till en kostnad av 100:-.
Kontakta kassören Anders Andersson för ev. intresse 070-299 25 35.

Övriga avgifter se hemsidan www.bodensjaktochfiske.nu

Bevakning: Kommer att ske vid ett antal väl valda tillfållen
Information: Klubblokal finns numera i Buddbygården, postadress Bodens Jakt och
Fiskevårdsklubb Gamla Buddbyvägen 12, 961 42 Boden.
För att förbättra information och sänka kostnaderna, kommer information från möten och
styrelsen att läggas ut på hemsidan.
Skicka in din email adress till info@bodensjaktochfiske.nu
Styrelsen

