Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 4. april 2009 kl. 12.00 – 17.15
1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Ingen kommentarer
Møteleder:
Kai Mathisen
Referent:
Geir Elvebakk
Protokollunderskrivere:
Birger Gulljord og Odd Heimly
Møteleder: Torstein Johansen 30 og Kai Mathisen 50
2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 80 stemmeberettigde av totalt 111 stemmeberettigede. Møtet er beslutningsdyktig.
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:
Leder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Valgkomité Lenvik:

Kai Mathisen (70 stemmer – 10 blanke)
Per Helge Fedreheim (enstemmig valgt)
Bjørnar Olsen (enstemmig valgt)
Endre Antonsen (enstemmig valgt)
Hans-Martin Hanssen (enstemmig valgt)

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn
Styret redegjorde for eksisterende godtgjørelser som ble foreslått videreført, og det ble også
enstemmig godkjent.

7. Fiske, småviltjakt og elgjakt
Styret informerte om følgende:

•
•
•
•
•
•

•

Oppsummering fiske 2008.
Rutiner og prosedyrer for salg av fiskekort.
Styrets uttalelse ifm hyttegrend på Herjangsfjellet.
Oppsummering av elgjakta 2008. Diskusjon om sett elg data.
Kort orientering om hendelse med skadeskyting og elgfelling uten nødvendig tillatelse
som også er egen sak på årsmøtet.
Presisering av jaktleders ansvar og rolle. Oppfølging av jaktavtaler og interne
jaktregler, samt innrette seg etter grunneierlagets og storvaldets regler og vedtekter.
Det ble kommentert om at jaktleder skulle få større muligheter til å gjøre valg under
jakta. Årsmøtet støtter styrets presiseringer.
Styret. Det er ikke personlig varamedlemmer i grunneierlaget og de kan også være
vara for leder og kasserer i tillegg til styremedlemmene, jfr vedtektenes §3 pkt c. Ved
fravær av leder/nestleder skal resten av styret avgjøre hvem som skal lede den aktuelle
saken. Årsmøtet tar dette til etterretning.

Årsmøtet presiserer at styret, grunneierne og andre som benytter seg av grunneierlagets tilbud
må forholde seg til de formelle vedtekter og regler som gjelder i grunneierlaget.
Årsmøtet presiserer videre at styret ikke kan gi reaksjoner på hendelser som ikke er i strid
med grunneierlagets vedtekter eller regler.
Styret fremmet ellers disse sakene til avstemming:
Døgnkvote på ryper
”Døgnkvote på 3 ryper pr dag har vært gjeldende de siste to årene. Styret anbefaler at
ordningen videreføres i ytterligere to år”, ble enstemmig vedtatt.
Fellingstilskudd kråke, ravn, mink og rev
Grunneierlaget gir fellingstilskudd for felling av kråke, ravn, mink og rev. Avgiften pr.
dyr/fugl settes til kr. 25,- pr. kråkefugl, kr. 50,- pr. mink og kr. 200,- pr. rev og mårhund. For
skabbrev gis det kr. 400,-. Den totale fellingsavgift må ikke overstige kr. 6.000,- pr. år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8. Innkomne saker
Det kan selges tre sesongkort for fiske i vassdragets nedre del
Forslag fra Eldar Langseth:
”Det kan selges tre sesongkort for fiske i vassdragets nedre del. Disse kortene selges til
grunneiere eller fastboende på Indre Evenes Grunneierlags område. Interesserte melder dette
inn til grunneierlaget før 15. april. Dersom det er flere enn tre som ønsker slike fiskekort blir
tildeling foretatt ved loddtrekning av Grunneierlagets styre. Kortpris fastsettes til kr. 300,- ”.
Forslaget ble vedtatt med 52 av 80 stemmer.
Vedrørende ankesaker ifm styrevedtak angående reaksjoner mot irregulær elgjakt i Østervik
jaktlag 19. og 26. oktober 2008
Årsmøtet er enig om at Styret har håndtert saken i henhold til vedtektene. Dette ble vedtatt
med 61 stemmer.

Anke fra Torstein Johansen på styrevedtak om inndragelse av dyr i forbindelse med irregulær
elgjakt den 19. og 26. oktober 2008
”Anke på styrets vedtak den 22.11.08 om inndragelse av to dyr fra jaktlagets kvote i 2009 og
ett dyr i kvoten for 2010 ifm sak der person uten nødvendig tillatelse felte elg”. Styrets vedtak
falt med 67 stemmer slik at vedtaket som styret gjorde den 22.11.08 oppheves.

Anke fra Ragnar Fronth på styrevedtak om utestengelse fra elgjakta i forbindelse med
irregulær elgjakt den 19. og 26. oktober 2008
Anke på styrets vedtak den 22.11.08 om utestengelse fra elgjakta i 2 år for jaktleder ifm sak
der person uten nødvendig tillatelse felte elg.
Forslag fra Torgeir Olsen om at ”Ragnar Fronth får en streng skriftlig irettesettelse fikk 19
stemmer og ble derfor forkastet.
Forslag fra Jan Svanberg om å endre reaksjonsformen til ”Ragnar Fronth ilegges et forenklet
forlegg på kr. 2000,-, subsidiært 1 års utestengelse”. Forslaget fikk 31 stemmer og ble derfor
forkastet.
Forslag fra Kai Mathisen om at ”Ragnar Fronth gis 1 års utestengelse fra jaktlaget” fikk 53
stemmer og ble derfor vedtatt.
Styrets vedtak den 22.11.08 om 2 år utestengelse fra elgjakta for Ragnar Fronth er derfor
erstattet av årsmøtets vedtak om ett års utestengelse.
2 stemmer forlot møtet.
Anke fra Jan Håvar Nymo på styrevedtak om utestengelse fra elgjakta i forbindelse med
irregulær elgjakt den 19. og 26. oktober 2008
Forslag fra Ragnar Fronth om at ”Jan Håvar Nymo får en streng skriftlig irettesettelse” fikk
18 stemmer og ble derfor forkastet.
Forslag fra Jan Svanberg om at ”Jan Håvar Nymo idømmes 1 års utstengelse fra storviltjakt”
fikk 33 stemmer og ble derfor forkastet.
Forslag fra Kai Mathisen om at ”Jan Håvar Nymo idømmes 2 års utstengelse fra jakt” ble
vedtatt med 68 stemmer.
Styrets vedtak den 22.11.08 om 5 år utestengelse fra elgjakta for Jan Håvar Nymo er derfor
erstattet av årsmøtets vedtak om to års utestengelse.

Nye jaktregler for Indre Evenes Grunneierlag
Forslag fra Bjørnar Olsen:
1. Det til enhver tid sittende styre har ansvar for utarbeidelse av driftsplan for storviltjakta.
2. Storviltjakta administreres av Styret etter de retningslinjer årsmøtet vedtar. Styret søker om
fellingstillatelser og fordeler tildelte dyr til jaktlagene.
3. IEG består av to atskilte jaktfelt. G.nr. 28 ett felt, og g.nr. 26-27-93 ett felt.
4. Forskudd betales til grunneierlaget innen 20. august. Grunneierlaget forskutterer fellingsavgift.
5. Hver grunneier har en jaktrett som kan utøves av kun en jeger. Kun ved ledig jaktplass kan
regelen fravikes.
6. Jegere med tidligere tildelt plass (grunneiere / overført jaktrett), beholder plassen inntil de selv
finner ut å trekke seg, eller jaktleder i samarbeide med øvrige jegere finner det sikkerhetsmessig /
hensiktsmessig med utskifting av jeger(e).

7. Nye jegere / grunneiere søker om jaktplass til jaktleder i respektive jaktfelter. Jaktleder tildeler
jaktplass ut fra prioritert rekkefølge:
a) Grunneier/ektefelle/samboer
b) Leieavtale som omfatter jaktrett mellom grunneier og slekt/familie
(rekkefølge som underpunkt c-h)
c) Barn/svigerbarn av grunneier
d) Foreldre
e) Barnebarn
f)
Besteforeldre
g) Søsken
h) Niese/nevø
Etter vurderinger med eget jaktlag, kan jaktleder ta inn andre jegere ved behov utover i jakta,
utover de tidsfrister som er nevnt. For å ivareta grunneierbasert elgjakt, så skal eventuelle nye
jegere være grunneier eller jeger med leieavtale, ref punkt b ovafor. Det er jaktleders plikt / rett til
å vurdere denne / disse jegeres skikkethet / rett til å drive jakt. Nye jegere tatt inn under jakta
meldes på SMS til formann i IEG.
8. På grunn av jaktområdets nåværende størrelse og jegernes sikkerhet, bør hvert jaktlag bestå av
minimum 4 og maksimum 8 jegere
9. Nye jegere må melde sin interesse skriftlig til jaktleder innen 1. aug. jaktåret. Jegere som trekker
seg fra jaktlag må melde fra tidligst mulig og senest 15. juli jaktåret. Jaktleder har ansvaret for å
vurdere opplæringsjakt for nye (uerfarne) jegere.
10. Navn, adresse, tlf (mobil), e-post på tildelte jaktplasser meldes skriftlig til formann i IEG senest
31. august jaktåret. Dette ihht. Punkt 6 og 7.
11. Når et jaktlag har felt sin kvote, stilles ferdigjakta område til disposisjon for annet jaktlag.
Dersom flere enn to jaktlag jakter i Grunneierlagets område, må styret på forhånd bestemme
hvilke av de andre jaktlagene som kan jakte i det fristilte området. Dersom et jaktlag skal inn i et
annet jaktfelt, så skal dette meldes skriftlig til gjeldende gårdsstyre minimum tre dager før
jaktlaget benytter seg av denne muligheten. Avtale om bruk av skogsveinett m.m gjøres med
formann i gårdsstyret.
12. Veiing av felt vilt skal skje innen 14 dager, og betales innen en måned etter jaktslutt til den
kilopris årsmøtet har vedtatt. Grunneierlagets valgte vektkontrollør skal være til stede ved veiing
av elgslakt.
13. Årsmøtet bestemmer eventuell begrensning av småviltjakta mens storviltjakta pågår.
14. Rapport fra jaktlagene leveres styret innen en måned etter avsluttet storviltjakt.

Forslaget fra Bjørnar Olsen trekkes.
Forslag fra Erling Reinslett om at ”styret, i samarbeid med jaktlagene, skal utarbeide forslag
til nye jaktregler som skal legges fram for årsmøtet i 2010” ble vedtatt med 65 stemmer.
Forslag fra Per Helge Fedreheim: ”For elgjakta 2009 forenkles reglene for å ta inn jegere
utover i jakta slik at sjansen for å fylle kvota blir styrket. Styret ved leder finner en
hensiktsmessig ordning hvor jaktleder får større innflytelse enn i dag”. Forslaget ble vedtatt
med 60 stemmer.
2 stemmer forlot møtet.
Forslag om behandling av skadeskyting med ettersøk den 4.10.08 ble avvist av årsmøtet.

Birger Gulljord

Odd Heimly
godkjenner årsmøtereferatet

