Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 15. mars 2008 kl. 12.00 – 16.36
1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:

Ingen kommentarer
Kai Mathisen
Tone Elvebakk
Odd Heimly og Jan Håvar Nymo

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 53 stemmeberettige av totalt 109 stemmeberettigede.
Møtet er ikke beslutningsdyktig, og ekstraordinært årsmøte blir satt.

3. Årsmelding
Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet.
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.
Leder viste ellers til grunneierlagets Internett-sider, http://ieg.hitos.no, hvor informasjon om
aktiviteten fortløpende blir oppdatert.

4. Regnskap
Kasserer redegjorde for regnskapet og det ble enstemmig godkjent.

5. Valg
Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemninga ga følgende resultat:
Kasserer:
Styremedlem Lenvik:
Varamedlem Lenvik:
Styremedlem Snubba:
Varamedlem Snubba:
Revisor:
Valgkomité Snubba:

Kristin Danielsen (enstemmig valgt)
Bersvein Gulljord (enstemmig valgt)
Birger Gulljord (enstemmig valgt)
Geir Elvebakk (enstemmig valgt)
Torvald Johansen (enstemmig valgt)
Oddvar Langseth (enstemmig valgt)
Eldar Langseth (enstemmig valgt)

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn
Årsmøte 2007 ba styret om å vurdere eventuelle endringer i godtgjørelsene for verv i
grunneierlaget. Godtgjørelsene har ikke vært justert på en rekke år og styret foreslår derfor
følgende justeringer:

Godtgjørelse elgkjøttkontrollør
Godtgjørelse fiske/jaktkontrollør
Godtgjørelse kasserer
Godtgjørelse leder
Godtgjørelse Internett-ansvarlig

økes fra 500 kr til 600 kr
økes fra 500 kr til 800 kr
økes fra 1.200 kr til 1.500 kr
økes fra 2.000 kr til 2.500 kr
uendret

Endringene i godtgjørelsene ble enstemmig vedtatt.

7. Fiske, småviltjakt og elgjakt
Leder informerte om følgende:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Styrets tilbakemeldinger ifm med arealplan 2007-2019 som er vedtatt av kommunen.
Styrets tilbakemeldinger ifm hyttegrend på Herjangsfjellet.
Oppsummering av fiskesesongen 2007. Diskusjon omkring fiske i vassdraget.
Vegvesenet har laget stikkrenner som skaper trapper i elvene i tilknytning til
veibyggingen. Dette forhindrer fisken i å bruke elvene til gyting, noe som må betegnes
som miljøkriminalitet. Styret anbefales å jobbe for å få disse fjernet. Det kommer også
frem en bekymring ang utsetting av fisk i vassdraget fra nabo grunneierlag. Det er fått
røye i Holmevatnet, noe som ikke er vanlig. Årsmøtet anbefaler styret å ta kontakt
med naboområder og uttrykke bekymring for utsetting av fiskeslag som ikke vanligvis
forekommer i vassdraget.
Høyesterettsdom stadfester at barn under 16 år kan fiske med stang og håndsnøre i
vassdrag uten å betale avgift til grunneier. Styret oppfatter følgende: Det er fiskerett
for barn under 16 år, og de trenger ikke fiskekort. Dette gjelder også fiske fra registrert
båt. Årsmøtet vedtar forslaget med 37 mot 17 stemmer.
Bygdekort til fastboende. Styret oppfatter fastboende (folkeregisteret) som kan kjøpe
bygdekort de som bor fast på en av gårdene 26, 27, 28 eller 93. Årsmøtet gir
enstemmig støtte til styrets tolkning.
Kort oppsummering av jakta 2007.
Birger Gulljord er oppnevnt som ny kontrollør for elgkjøtt i perioden 2008 – 2010.
Arbeidet med ny 3-årig driftsplan. Den 8.3 ble det avholdt et møte med jegerne for
innspill til arbeidet med driftsplanen som vil bli ferdigstilt i april.
Styret vil fra i år inngå skriftlige avtaler med jaktlagene og de jegerne som tildeles
elgjaktplass. Skriftlig forslag til avtalen er lagt frem for årsmøtet. Årsmøtet gir
enstemmig sin støtte til dette.

To stemmeberettiget forlater møtet. Det er nå 52 stemmeberettigede igjen.
8. Innkomne saker
Prosedyre for salg av grunneierkort
Forslag fra Hans-Martin Hanssen:
•

De som mener å ha rett til å løse grunneier eller bygdekort, melder sin interesse til
styret i grunneierlaget innen 1. mars i det året de ønsker å kjøpe kort. Styret
behandler søknadene, og sender ut komplett liste over alle som har rett til slike kort,
til kortselgere på gårdene som skal utstede kort. Listen skal inneholde fullt navn og
adresse, samt hvilket gårds og bruksnummer som gir grunnlag for kortet. Fullt navn
og adresse skal også påføres kortet. Personer som ikke finnes på listen skal løse
vanlig fiskekort.

•

Alternativt skal kun styret selge og utstede grunneier og bygdekort etter gjeldende
regler.

Alternativt forslag fra styret:
• Styret oppfatter dette som et forslag på administreringen av kortsalget og anbefaler at
årsmøtet overlater til styret å finne gode prosedyrer for salget.
Hans-Martin Hanssens trekker sitt forslag, og erstatter det med styrets forslag. Styrets forslag
ble enstemmig vedtatt.
Endring fiskeregler 1
Forslag fra Bersvein Gulljord:
Det selges en type fiskekort. Disse utstedes som:
A – Døgnkort, B – Ukekort og C - Sesongkort
Forslaget fikk 15 stemmer.
Nytt forslag fra Ivar Simonsen: Det er tidligere vedtatt at styret skal iverksette tiltak for å få
orden på fiskekortsalget som gjennomføres til neste år. Dette vil evalueres til neste år. Om det
fortsatt er uklarheter og uoverensstemmelser knyttet til fiskekortsalg og kontroll, kan type
fiskekort som selges vurderes igjen.
Forslaget fikk 29 stemmer. Årsmøtet går derfor inn for dette forslaget.
Endring fiskeregler 2
Dagens ordning: 28 stemmer for å beholde dagens ordning mot 20 stemmer for Solveigs
forslag del 1.
Forslag fra Solveig Elvebakk:
Del 1:
Alle kan fiske med båt i Austervikvassdraget. Fisket må skje fra godkjent og registrert båt.
I tillegg må alle, unntatt grunneiere og fastboende, kjøpe et særskilt båtfiskekort til
følgende priser:
Båt sesongkort ikke-grunneier: kr 500,Båt ukekort ikke-grunneier:
kr 250,Forslag fra Tone Elvebakk: Innføre dette som prøveordning i ett år. Da skal årsmøtet ta det
opp og vurdere ordningen.
Dette forslaget faller bort da Solveigs forslag falt.
Del 2:
Grunneier kan skriftlig overføre retten til garnfiske til en tredjeperson. Garnet må være
merket i henhold til grunneierlagets retningslinjer; dvs. med gnr/bnr og navnet til
grunneier.
Forslaget fikk 33 stemmer mot 16.

Odd Heimly

Jan Håvar Nymo
godkjenner årsmøtereferatet

