Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 12. april 2003 kl. 11.00–15.45

1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:

Ingen kommentarer
Kai Mathisen
Geir Elvebakk
Asbjørn Ingebrigtsen og Birger Gulljord

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte:

61 stemmer av totalt 110 og årsmøtet er derfor beslutningsdyktig

3. Årsmelding
Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet.
Kommentarer angående tildeling av jaktplass på elgjaktlag. Det ble vist til at i fjor ble søknad
om elgjaktplass avvist med begrunnelse i at søknaden var udatert og at det da var flere søkere
enn ledige jaktplasser. I 2003 ble for sent innkommet søknad til elgjakt innvilget med
begrunnelse i at det var færre jegere enn jaktplasser.
Spørsmål om intern deling av tildelt elgjaktplass. Styret viste til vedtektene og kommenterte at
en grunneier er tildelt en jaktrett som kun kan utøves av en jeger.
Kommentarer angående manglende innspill på kystsoneplanen fra Indre Evenes Grunneierlag.
Det ble påpekt at grunneierlaget kun har mandat angående jakt og innlandsfiske.
4. Regnskap
Kasserer redegjorde for regnskapet.
Spørsmål om fiskekortsalget var større i 2002 enn i 2001. Det ble vist til at det var en liten
økning i fiskekortsalget.
Spørsmål angående størrelsen på utbytte i grunneierlaget. Det ble vist til at i følge vedtektene
skal grunneierlaget ha en kontantbeholdning på kr. 20.000,-. Resten betales i utbytte til
grunneiere.
Regnskapet ble så enstemmig godkjent.

5. Valg
Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Følgende ble enstemmig valgt:
Styremedlem Østervik:
Varamedlem Østervik:
Leder grunneierlaget:
Revisor:

Jan Håvard Nymo
Per Helge Fedreheim
Kai Mathisen
Gunnar Pettersen
Per Martin Langseth (for Kai Mathisen som var valgt i 2002)
Valgkomitémedlem Lenvik: Håkon Pettersen
6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn
Kasserer redegjorde for de eksisterende tariffer som foreslås videreført. Kontrollørene får tildelt
gratis sesongfiskekort, samt rett til å fiske fra båt i vassdraget. Årsmøtet gir styret fullmakt til å
utarbeide instruks/godtgjørelse for oppsynet. Det ble også uttrykt at konklusjonene fra oppsynet
inngår i årsmeldinga.
7. Fiske, småviltjakt og elgjakt
Spørsmål om man må være bosatt i Evenes kommune for å jakte i kommunen. Grunneier har
jaktrett uavhengig av bosted.
Styret bør arbeide for at Østervikvannets kvalitet som et av Nord.Norges beste ørretvassdrag
gjøres kjent og at en vurderer mulighetene for et større utbytte fra fiske. Vassdraget er også et av
de varig vernede vassdragene.
Grunneierlaget bør fremstå ovenfor kommunen som en høringsinstans om planer som berører
området.
Elgjaktlagene må forholde seg til de vedtektene som til enhver tid gjelder. Det ble vist til brev
sendt til styret fra jaktlag angående påklaging på utvelgelse av elgjeger. Årsmøtet understreker at
jaktlagene må forholde seg til de enhver tid gjeldende regler.
Årsmøtet er av den formening, med referanse til at en jeger bør gå i opplæring, at det skal forstås
slik at jegeren skal kunne gå med ladd våpen.
Årsmøtet er av den oppfatning at de gjeldene vedtekter må følges. Kun under spesielle
omstendigheter kan vedtektene fravikes, for eksempel dersom mange jegere må melde avbud til
å delta på jakta ett år etter at søknadsfristen (1. mars) for tildeling av ny jaktplass, da kan ny
jeger(e) tildeles jaktplass av styret.
8. Innkomne saker
Tilbakesalg av elgkjøtt fra jegere til grunneiere
Grunneierlaget er av den oppfatning at de ikke kan/vil pålegge jegerne å tilbakeselge elgkjøtt til
grunneierne da jegerne allerede har kjøpt kjøttet fra grunneierne. Laget er dog av den oppfatning

at grunneiere som er interessert i å kjøpe elgkjøtt kan ta kontakt med jegere/jaktlag for å melde
denne interessen.
Justering av avskytningsplan for elg
Forslaget ”Styret gis fullmakt til å søke Viltfaglig utvalg om å justere avskytningsplanen for elg
slik at det ikke skilles mellom kjønn på ungdyr (1 ½ åringer)” ble enstemmig vedtatt.
Søknad om støtte til kurs i elgbeitetaksering
Geir Elvebakk har søkt grunneierlaget om en økonomisk støtte på kr. 2.920,- til dekning av
utgifter til kurs i elgbeitetaksering i Mosjøen. Søknaden ble enstemmig vedtatt.
Søknad om støtte til årsmøte og kurs i Nordland utmarkslag
Søknad om økonomisk støtte til deltagelse på årsmøtet i Nordland utmarkslag og seminar om
fremtidig utmarksforvaltning. ”Styret gis fullmakt til å velge ut en representant til å delta på
årsmøtet/seminaret” ble enstemmig vedtatt.
Endring på sammensetning av kontrollører i Østervikvassdraget i 2003
Bakgrunnen er at det er en utbredt oppfatning om at det ikke utøves kontroll på ukedagene.
Årsmøtet er av den oppfatning at grunneiere både kan/bør kontrollere jakt/fiskekort. Årsmøtet
pålegger styret å ”beholde de kontrollørene som vi har nå, samt utvide kontrollene med en
person med lokal tilhørighet” ble enstemmig vedtatt.
Regulering av fiskekortpriser
Styret foreslår å endre prisene på døgn og sesongkort slik at de nye prisene blir:
Sesongkort
kr. 250,Døgnkort over Østervikbrua
kr. 50,Døgnkort nedenfor Østervikbrua
kr. 60,Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Henvendelse fra Norsk Folkehjelp om tillatelse til å kjøre snøskuter i grunneierlagets område for
å gjøre seg kjent i terrenget.
”Årsmøtet har ingen innsigelser mot at Norsk Folkehjelp får kjøre snøskuter for å gjøre seg kjent
i grunneierlagets område dersom de har de nødvendige kjøretillatelser” ble enstemmig vedtatt.

Birger Gulljord
sign.

Asbjørn Ingebrigtsen
sign.

