
Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 
på Snubba grendehus 

den 8. april 2006 kl. 12.00–15.00 
 
 
 
1. Åpning, godkjenning av innkalling 
 
Innkalling:   Ingen kommentarer    
Møteleder:   Kai Mathisen     
Referent:   Tone Elvebakk  
Protokollunderskrivere: Odd Heimly og Asbjørn Ingebrigtsen 
 
 
2. Konstituering med stemmeopprop 
 
Oppmøte: 46 stemmeberettige av totalt 109 stemmeberettigede. Møtet er ikke 
beslutningsdyktig. Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte. Vi går over til 
ekstraordinært årsmøte.    
 
 
3. Årsmelding  
 
Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet og den ble enstemmig godkjent. Den manglende 
kontrollrapporten som det er referert til i årsmeldinga er trolig kommet på avveie i posten da 
kontrolløren mener å ha sendt inn rapporten.  
 
Leder viste ellers til grunneierlagets Internett-sider, http://ieg.hitos.no, hvor informasjon om 
aktiviteten blir fortløpende oppdatert. Besøkstallene for vev-sidene er stigende. 
 
 
4. Regnskap 
 
Leder redegjorde for regnskapet og det ble enstemmig godkjent.  
 
 
5. Valg 
 
Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemninga ga følgende resultat: 
 
Kasserer:   Kristin Danielsen (enstemmig valgt) 
Styremedlem Snubba: Geir Elvebakk (enstemmig valgt) 
Varamedlem Snubba:  Torvald Johansen (enstemmig valgt)  
Varamedlem Lenvik  Birger Gulljord (enstemmig valgt) 
Styremedlem Lenvik  Bersvein Gulljord (enstemmig valgt) 
Revisor:   Per Martin Langseth (enstemmig valgt) 
Valgkomité Lenvik:  Hans-Martin Hanssen (enstemmig valgt) 



 
 
6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn 
 
Det ble redegjort for de eksisterende tariffer som enstemmig foreslås videreført.  
 
 
7. Fiske, småviltjakt og elgjakt 
 
Leder orienterte om at grunneielaget i år vil anskaffe nye fiskekort og at det trolig blir kort 
med gjennomslag. Leder tar kontakt for sponsormidler som kan bidra til trykking av disse 
kortene.  
 
Leder orienterte om styrets innspill ifm kommuneplanens arealdel, og ifm oppføring av hytte 
på Granholmen. Styrets uttalelser gis med tanke på å ivareta allmennhetens tilgang til 
naturinteresser som jakt, fiske og friluftsliv. Årsmøtet støtter styrets innspill. 
 
Styret ønsker å justere prisene for jakt- og fiskekort fra og med kommende sesong og har 
derfor fremmet forslag om nye satser.  
 
Styrets forslag til fiskekortpriser      Nytt forslag
Grunneierkort  kr    70,-        50,- 
Bygdekort   ”   70,-        50,- 
Døgnkort   ”   70,- (både ovenfor og nedenfor brua)   70,- 
Ukekort   ” 150,-      150,- 
Sesongkort   ” 300,-      300,- 
 
Forslag fra Odd Heimly og Erling Reinslett om endring, benevnes som Nytt forslag ovenfor. 
Styrets forslag 17 fikk stemmer for. Nytt forslag fikk 24 stemmer for. Det nye forslag ble 
vedtatt.  
 
Styrets forslag til jaktkortpriser  Nytt forslag 
Grunneierkort  kr   50,-  50,- 
Bygdekort   ”   50,-  50,- 
Døgnkort   ”   50,-  70,- 
Ukekort   ” 100,-  150,-  
Sesongkort   ” 250,-  300,- 
 
Disse prisene gjelder for jakt både med og uten hund.  
 
Nytt forslag fra Tone Elvebakk om lik pris for jakt- og fiskekort fremmes, benevnes som Nytt 
forslag ovenfor. Styrets forslag om jaktpriser fikk 19 stemmer for. Nytt forslag fikk 21 
stemmer for. Det nye forslaget ble vedtatt.  
 
Ett medlem forlater årsmøtet, så antall stemmeberettigede endres til 40.  
 
Beskatning av fisk og småvilt. En del nye rovdyr og –fugler har dukket opp i vår fauna, for 
eksempel mink og hegre. Mink er det lovlig å felle, men hegre er fredet. Det er ønske fra 
årsmøtet om at styret tar kontakt med fylkesmannen for å spørre om mulige tiltak for å få 



regulert ned bestanden av hegre med begrunnelse i at dette er en ny art i vårt område og at den 
er en trussel mot fiskebestanden.  
 
Flytting av årsmøte til Østervik. Det er kommet forslag om at årsmøtet flyttes til Østervik. Det 
stemmes over å beholde årsmøtet i Snubba, og det vedtas mot en stemme.  
 
Kontrollørkurs i jakt og fiske arrangeres over 2 dager på Tjeldsundkroa. Kurset vil gi 
begrenset politimyndighet. I dag er det kun ett medlem som innehar denne kompetansen. 
Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne ut om noen skal sendes på dette kurset og eventuelt 
hvem.  
 
Jaktplass, elgjakt. Jaktplass gis ut fra retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Grunneier har jaktrett 
på elg og kan overføre jaktrett til andre. Årsmøtet ber styret om å forholde seg til at jakt- og 
fiskerett kan disponeres av andre i maksimum 5 år.  
 
8. Innkomne saker 
 
Økning av skuddpremie på rev (forslag fra Tor Berg) 
”Jeg foreslår at man øker skuddpremien for rev fra dagens 100 kroner til 250 kroner fra og 
med jaktsesongen 2006-2007”.  Årsmøtet velger å behandle saken.  
 
Forslaget ble avvist med 11 stemmer av totalt 40 stemmer. 
 
Vi venter til prøvetiden går ut til neste år og behandler skuddpremie på mår, mink, røyskatt, 
hegre med mer da.  
 
 
 
 
Odd Heimly        Asbjørn Ingebrigtsen  
          
 

godkjenner årsmøtereferatet.  
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