
Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 

på Snubba grendehus 

den 31. mars 2012 kl. 12.00 – 16.10. 

 

 

1. Åpning, godkjenning av innkalling 

 

Innkalling:   Ingen kommentarer    

Møteleder:   Kai Mathisen 

Referent:   Geir Elvebakk 

Protokollunderskrivere: Stein-Erik Eilertsen og Birger Gulljord 

Tellekorps:   Tom Amundsen og Kurt Akselsen 

 

2. Konstituering med stemmeopprop 

 

Oppmøte: 49 stemmeberettigede av totalt 111 stemmeberettigede. Møtet er ikke 

beslutningsdyktig og det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte.  

 

3. Årsmelding  

 

Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet og det ble enstemmig vedtatt.  

 

Spørsmål om problemer med lavthengende ledning ble tatt opp. Videre ble det reist spørsmål 

om befaringer av rørgjennomgang av fiskeførende gytebekker om vegvesenet hadde noen 

tidsaspekt for når eventuelle utbedringer kan forventes. 

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.  

 

Det ble reist spørsmål om hvorfor Snubba/Lenvik Jaktlag hadde innbetalt mindre til 

grunneierlaget enn Østervik Jaktlag. Det skyltes at Snubba/Lenvik Jaktlag hadde betalt kr. 

8700,- for mye i 2010. Det ble videre forespurt om annonsene i lokal presse svarer seg 

økonomisk. 

 

5. Valg 

 

Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Den enstemmige avstemningen ga følgende 

resultat: 

 

Kasserer: Sigbjørn Astrup (enstemmig valgt) 

Styremedlem: Bersvein Gulljord (enstemmig valgt) 

Styremedlem: Geir Elvebakk (enstemmig valgt) 

Varamedlem: Torvald Johansen (enstemmig valgt)  

Varamedlem: Eva Hansen (enstemmig valgt)  

Revisor: Oddvar Langseth (enstemmig valgt) 

Valgkomité Lenvik: Hans Martin Hansen (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. I forbindelse med kontrollørene med fiskeavtale med grunneierlaget 

åpnes det for at også ektemaken til kontrollørene kan fiske fra båt.  

 

7. Fiske, småviltjakt og elgjakt 

 

Styret informerte om følgende: 

 Kort oppsummering av fisket 2011. 

 Kort oppsummering av småviltjakta 2011. 

 Kort oppsummering av elgjakta 2011. 

 Befaring av gyteelver i forbindelse med rørgjennomløp under vei. 

 Fisker innsendt til Veterinærinstituttet. 

 Fiskekonkurranser og styrets innstilling. 

 

Styret utarbeider retningslinjer for hvordan grunneiers båt skal merkes. 

 

Styret fremmet ellers disse sakene til avstemming: 

 Regler for opplæringsjakt. 

 Bruk av terrenget til jaktprøveaktivitet. 

 

Regler for opplæringsjakt 

På forrige årsmøte ble det åpnet for å ta inn opplæringsjeger og styret fikk fullmakt til å 

utforme regler som skal gjelde for å ta inn en slik opplæringsjeger, samt regler for utøvelsen 

av opplæringsjakta. Reglene skulle da tas opp på årsmøtet i 2012. Med god hjelp av Paul 

Pincus har styret utarbeidet forslag til regler for opplæringsjakt som ble gjennomgått. 

 

Forslaget ble godkjent med følgende endringer: 

Punkt 4 avsnitt 3: «Tilsynsjeger og opplæringsjeger skal ha jaktrett fra hver sin grunneier 

med jaktrett» fikk 14 stemmer. 

Punkt 4 avsnitt 3: «Tilsynsjeger og opplæringsjeger jakter på samme jaktrett» fikk 35 

stemmer og ble derved vedtatt. 

 

«De som deltar på opplæringsjakt gis ikke ansiennitet ved en eventuell senere søknad om 

jaktplass» ble godkjent mot 4 stemmer. 

 

 

Bruk av terrenget til jaktprøveaktivitet  

Høsten 2011 fikk styret en forespørsel fra Ofoten Fuglehundklubb om å få benytte terrenget 

til jaktprøve. I utgangspunktet var styret positiv til dette, men mente likevel at det kunne ligge 

utenfor styrets mandat å gi en slik tillatelse. Tilbakemeldingen til Ofoten Fuglehundklubb ble 

da at de i dette tilfellet måtte avklare bruk av terrenget til jaktprøve direkte med de berørte 

grunneierne. 

 

På generelt grunnlag ønsker styret å høre årsmøtets syn på hvordan styret i fremtiden skal 

håndtere lignende forespørsler. 

 

Årsmøtets tilbakemeldinger: Årsmøtet støtter styrets syn på saken. 

 

 

 



8. Innkomne saker 

 

Innen fristen var det kommet inn to saker til behandling på årsmøtet. 

 

Oppretting av fiskeutvalg (Stein-Erik Eilertsen) 

«Opprette et fiskeriutvalg som kan tenke og jobbe fremtidsrettet med tanke på forvaltning av 

fiskebestandene (ørret/ål) innenfor grunneierlagets område av vassdraget. I fiskeriutvalget 

foreslår jeg 3-4 personer, representert fra Lenvik, Østervik, Snubba og Holmevatn. 

 

Styret får mandat av Årsmøtet til å bemanne et fiskeutvalg på 3 personer, samt utarbeide en 

overordnet instruks for utvalgets mandat» ble enstemmig vedtatt. 

 

  

Gapahuk (Stein-Erik Eilertsen) 

Ofoten og Sør-Troms jeger og fiskeforening har en visjon om å bygge gapahuk ved 

Snubbavannet og på Sauen ved stien mot Buvatnet. Dette for å fremme trivsel ved ferdsel i 

grunneierlagets område. Det er ikke helt skissert forslag til hvordan dette kunne vært gjort. 

Men antatt at dugnad, bidrag fra grunneier til materialer i form av gran (uttynning) og 

grunneieres tillatelse til oppsetting er en forutsetning. Dette kan også sees i sammenheng med 

tidligere vedtatte forslag om oppsetting av gapahuk ved Klubbneset/Kvassneset. Dersom jeger 

og fisk står for oppsetting, oppfordres det til at grunneierlaget opprettholder økonomisk 

bidrag til oppsetting tilsvarende det som tidligere var vedtatt. 

 

«Årsmøtet gir støtte på inntil kr. 10.000,- til bygging av to gapahuker ved henholdsvis 

Austervikvatnet og i sørvestkanten av Ramnfløya innen utgangen av 2013. Grunneierlaget 

forutsetter at Ofoten Jeger og Fisk sørger for alle nødvendige tillatelser i tilknytning til 

bygging av gapahukene. Styret i Indre Evenes Grunneierlag skal godkjenne lokalitetene før 

økonomisk støtte gis» ble godkjent mot 9 stemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

Stein-Erik Eilertsen                               og                                            Birger Gulljord 

 

 

   godkjenner årsmøtereferatet 


