Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 27. mars 2010 kl. 12.00 – 16.50
1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:
Tellekorps:

Ingen kommentarer
Kai Mathisen
Tone Elvebakk
Odd Heimly og Sigbjørn Astrup
Geir Elvebakk og Birger Gulljord

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 56 stemmeberettigde av totalt 111 stemmeberettigede. Årsmøtet er
beslutningsdyktig.
3. Årsmelding
Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet. Det ble påpekt skrivefeil i årsmeldingen.
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:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Valgkomité Østervik:

Sigbjørn Astrup (enstemmig valgt)
Geir Elvebakk (enstemmig valgt)
Bersvein Gulljord (enstemmig valgt)
Birger Gulljord (enstemmig valgt)
Torvald Johansen (enstemmig valgt)
Oddvar Langseth (enstemmig valgt)
Terje Berg (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:
• Samerettsutvalgets II rapport

•
•
•
•

Oppsummering fiske 2009
Salg av fiskekort over mobiltelefonen
Oppsummering av elgjakta 2009
Driftsplansamarbeid, bla er det interesse for samarbeid med området mot Herjangen.

Styret fremmet ellers disse sakene til avstemming:
Nye jaktregler
Etter anmodning fra forrige årsmøte har styret i samarbeid med jegerne utarbeidet forslag på
nye jaktregler som skal gjelde fra og med 2011.
1. Storviltjakta i grunneierlaget er grunneierbasert og administreres av styret etter retningslinjer
vedtatt av årsmøtet. Storviltjakta er driftsplanbasert og inngår i et storvald. Styret er ansvarlig for
at det blir utarbeidet driftsplan.
2. Storvaldet administreres av et driftsplanstyre som tildeler kvoter i tråd med forutsetningene for
driftsplanen og administreres etter retningslinjer og regler som er godkjent av styret i
grunneierlaget og øvrige jaktfelt i storvaldet.
3. Storviltjakta utøves av Østervik jaktlag som jakter på gnr. 28 og Lenvik/Snubba jaktlag som jakter
på gnr. 26, 27 og 93. Jaktlagene må ha jaktleder og nestjaktleder som administrerer den praktiske
jakta, samt egne interne jaktregler som er godkjent av styret.
4. Hver grunneier som har en jaktrett kan utøve jaktretten med kun en jeger. Kun ved ledig jaktplass
kan regelen avvikes.
5. Søknad om ordinær jaktplass skal skje skriftlig på eget skjema og må være mottatt av styrets leder
innen 1. mai jaktåret. Midlertidig jaktplass for inneværende jaktår kan tildeles etter fristen dersom
det er ledig jaktplass.
6. Ved flere søkere tildeles jaktplass ut fra følgende prioritert rekkefølge:
a) Grunneier/ektefelle/samboer
Leieavtale som omfatter overføring av jaktrett mellom grunneier og jeger (rekkefølge som
underpunkt b)-i)
b) Barn/svigerbarn
c) Foreldre
d) Barnebarn
e) Besteforeldre
f) Søsken/svigersøsken
g) Onkel/tante
h) Niese/nevø
i) Andre
Ved likhet ut fra ovennevnte kriterier gjøres prioriteringen ut fra: 1) erfaring fra storviltjakt, 2)
erfaring fra småviltjakt og 3) loddtrekning.
7. Søkere med jaktrett knyttet til eiendom i Østervik (gnr. 28) gis fortrinnsrett til jaktplass i Østervik
jaktlag. Likeledes vil søkere med jaktrett knyttet til eiendom i Lenvik, Snubba eller Bogmarka (gnr.
26, 27 og 93) gis fortrinnsrett til jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag. På grunn av jaktområdets
størrelse og jegerens sikkerhet må det maksimalt være 8 jegere med våpen som jakter samtidig i
hvert jaktfelt. Styret bør tildele minimum 4 og maksimalt 8 ordinære jaktplasser til hvert jaktlag.
8. Jegere som trekker seg fra et jaktlag må melde fra om dette til jaktleder og styrets leder på et så
tidlig tidspunkt som mulig og senest 20. august. Trekker jegeren seg etter denne fristen påløper det
et gebyr på 1.000 kroner som avregnes mot eventuelt innbetalt forskudd. Kan avvikes etter søknad
til styret.
9. Jegere som tidligere har blitt tildelt ordinær jaktplass av styret og som jaktet siste jaktår beholder
jaktplassen inntil ett av følgende inntreffer:
• jeger trekker seg fra jaktlaget
• jaktplassen tildeles annen jeger med høyere prioritet
• jaktplassen trekkes tilbake som følge av brudd på jaktregler/avtaler
Øvrige jegere må søke om jaktplass på ordinær måte innen fastsatt søknadsfrist.
10. Jegere som er tildelt jaktplass plikter å følge de til enhver tid gjeldende avtaler, regler og
retningslinjer for jakta. Jegere som tildeles ordinær jaktplass forplikter seg også til å delta i
minimum første jaktuke, samt betale et forskudd til grunneierlaget på 1.000 kroner innen 20.
august. Jaktleder er ansvarlig for å koordinere innbetalingen.

11. Jaktleder er ansvarlig for at jakta skjer innenfor gjeldende lover og regler, vurdere
opplæringsjakt for nye og uerfarne jegere, koordinere innbetaling av forskudd fra jegerne samt
innbetaling av sluttoppgjør for jakta. I tillegg gis styret mulighet for å ta inn jeger utover i jakta.
12. 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 det på forhånd bestemmes hvilke av de
andre jaktlagene som kan jakte i det fristilte området. Eventuell bruk av kjøretøy på skogsveinett
til annet enn transport av felte dyr må avtales på forhånd med rettighetshaver.
13. Veiing av felt vilt skal skje innen 14 dager, og betales innen en måned etter jaktslutt til den
kilopris som styret har vedtatt. Grunneierlagets valgte vektkontrollør skal være til stede ved veiing
av felte dyr.
14. Årsmøtet bestemmer eventuell begrensning av småviltjakta mens storviltjakta pågår.
15. Rapport og sett-elg registreringer fra jaktlagene skal leveres så snart jakta er over og senest 5.
november.
16. Jegere som er tildelt jaktplass i et av grunneierlagets jaktlag er å anse som tillitsvalgte i
grunneierlaget.
17. Brudd på regelverket behandles av styret med årsmøtet som ankeinstans.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Jakt og driftsplanavtale for elg
Høsten 2010 er siste året av eksisterende driftsplanperiode. Styret legger derfor frem en sak
for å videreføre/etablere nye avtaler ut fra samme prinsipp som i dag.
Styret gis fullmakt til å videreføre/etablere jakt- og driftsplanavtale for elg i inntil 5
nye år, samt utvide driftsplansamarbeide med flere av naboområdene dersom disse
ønsker å delta i et driftsplansamarbeide.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
8. Innkomne saker
Fiske fra båt
Forslag fra Rita og Tom Amundsen:
Det åpnes for at alle kan fiske fra båt i vassdraget. Forutsatt at fisket skjer fra båt som
det er tillatt å benytte i vassdraget, det vil si at båten eies av grunneier med fiskerett. I
tillegg må alle, unntatt grunneiere og fastboende kjøpe særskilt båtfiskekort til for
eksempel følgende priser:
• Båt døgnkort
kr 100,• Båt ukekort
kr 250,• Båt sesongkort
kr 500,Under møtet fremmet Kai Mathisen et justert forslag og årsmøtet ble enig om først å stemme
over forslaget fra Amundsen. Om det falt stemmes det over Mathisens forslag (se nedenfor).
Amundsens forslag fikk 22 av 56 stemmer og ble derfor ikke vedtatt.
Forslag fra Kai Mathisen på årsmøtet:
Det åpnes for at alle kan fiske fra båt i vassdraget. Forutsatt at fisket skjer fra båt som
det er tillatt å benytte i vassdraget, det vil si at båten eies av grunneier med fiskerett. I
tillegg må alle, unntatt grunneiere og fastboende kjøpe særskilt båtfiskekort til
følgende priser:
• Båt døgnkort
kr 100,• Båt ukekort
kr 250,• Båt sesongkort
kr 500,Dette skal prøves ut i 3 år.

Mathisens forslag ble vedtatt med 39 av 56 stemmer.
Isfiske
Forslag fra Rita og Tom Amundsen:
Det åpnes for isfiske i en prøveperiode, for eksempel 3 år, med ett håndsnøre pr. fisker
i tidsrommet 1. mars – 30. april. Isfiskekort for denne perioden selges for kr. 200 og
det gjelder for alle også grunneiere, med plikt til å rapportere fangst.
Under møtet fremmet Geir Elvebakk et justert forslag og årsmøtet ble enig om først å stemme
over forslaget fra Amundsen. Om det falt stemmes det over Elvebakks forslag (se nedenfor).
Amundsens forslag fikk 0 av 56 stemmer og ble derfor ikke vedtatt.
Forslag fra Geir Elvebakk på årsmøtet:
Det åpnes for isfiske i en prøveperiode på 3 år, med ett håndsnøre pr. fisker i
tidsrommet 1. mars – 30. april med unntak av langfredag og 1. påskedag. Ordinære
fiskekort gjelder for isfiske og fangsten er rapporteringspliktig. Ordninger gjelder fra
1. mars 2011.
Elvebakks forslag ble vedtatt med 37 av 56 stemmer.
Bruk av skuter til oppgjøring av løyper
Forslag fra Rita og Tom Amundsen:
At grunneierlaget søker om å få anledning til å kjøre opp en rundløype i Snubba, for
eksempel runden man bruker under snubbarennet.
Det kunne også vært en ide å samtidig søke å få kjøre opp ei lengre rundløype, fra
rundløypa i Snubba, som ovenfor nevnt, til Grovfjordkrysset over Peder Hansaveien.
Det ville gjøre det lettere å ta seg på ski fra Snubba og inn i løypetraseen mot Hornet.
Så slapp vi å kjøre bil de få kilometrene fra Snubba til oppkjørte skiløyper.
En kunne også tenke seg ei løype videre fra Grovfjordkrysset til Holmevann, hvor det
er mulig å passere under E 10 (på beina) og videre tilbake over Storelvryggen ned i
nærheten av Storelvnesset. Deretter over vannet til Risløa, veien opp til gamleveien og
følger denne til Grendehuset.
Jeg antar at det vil være interesse for å ha noen faste løypetraseer i området. Det vil
helt klart gi en del av de voksne i bygda en mulighet til å kunne gå på ski uten å måtte
”grynne” løype sjøl.
Da vil det kunne være ei kort løype på ca. 3 km og ei lengre løype på rundt 10 km.
Forslaget fikk 0 av 56 stemmer og ble derfor ikke vedtatt.

Odd Heimly

Sigbjørn Astrup
godkjenner årsmøtereferatet

