
Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 

på Snubba grendehus 

den 28. mars 2015 kl. 12.00 – 15.50 

 

 

1. Åpning, godkjenning av innkalling 

Innkalling:   Ingen kommentarer    

Møteleder:   Kai Mathisen 

Referent:   Tone Elvebakk 

Protokollunderskrivere: Tom Amundsen og Hans Martin Hansen 

Tellekorps:   Endre Antonsen og Mathis Eira 

 

2. Konstituering med stemmeopprop 

Oppmøte: 59 stemmeberettigede av totalt 112 stemmeberettigede.  

 

3. Årsmelding  

Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet og den ble enstemmig vedtatt.  

 

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. Avstemningen ga følgende resultat: 

 

Leder: Kai Mathisen (enstemmig valgt) 

Styremedlem: Solveig Fronth (enstemmig valgt) 

Varamedlem: Bjørnar Olsen (enstemmig valgt)  

Revisor: Endre Antonsen (enstemmig valgt) 

Valgkomité Lenvik: Hans Martin Hanssen (enstemmig valgt) 

 

Pause 

Historisk tilbakeblikk på grunneierlaget 

Etter konstituering og før resten av årsmøtet hadde Geir Elvebakk og Kai Mathisen en 

presentasjon av grunneierlagets utvikling fra det ble opprettet for 20 år siden til i dag 

 

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: 

 Kort oppsummering av fisket 2014 



 Kort oppsummering av småviltjakta 2014/2015 

 Kort oppsummering av elgjakta 2014 

 Fjerning av telelinje Østervik – Trollhøgda 

 Brosjyre «Aktiviteter i Evenes» 

 Endret eierforhold 26/35 

 Eiendomsoverdragelse 26/39  

 Bestandsplan elg 2016-2018. Styret får fullmakt til å videreføre arbeidet.  

 

Styrets forslag om arealstørrelse for medlemskap i grunneierlaget behandles i sammenheng 

med innkommet sak om arealstørrelse under punkt 8. 

8. Innkomne saker 

Innkommet sak til behandling på årsmøtet. 

 

Maksprisen for jegerens elgkjøtt skal ikke overstige kr. 30,- pr. kg. (Ragnar Fronth) 

 

Vedtak: Ingen av årsmøtets deltakere støtter forslaget. Det innebærer at det ikke blir 

endring i prissettingen av elgkjøtt. 

 

På siste årsmøte fikk styret i oppdrag å utrede problemstillingen rundt arealstørrelse for 

medlemskap i grunneierlaget, samt sende forslag på høring til grunneierne før sak ble lagt 

frem på årsmøte 2015. Innen høringsfristen kom det inn en høringsuttalelse som støttet styret, 

samt et årsmøteforslag som ønsker mer diskusjon på årsmøtet samt utsettelse av avgjørelse. 

Siden det er kommet inn en sak som omfatter samme sak som styret fremmer for årsmøtet 

behandles disse to sakene under ett. 

 

Innkommet forslag: 

Ang høring – Arealstørrelse for å bli medlem i grunneierlaget (Eldar Langseth) 

Tilsendte «Høring – Arealstørrelse for å bli medlem i grunneierlaget» belyses og tas 

opp til diskusjon på årsmøtet. På grunn av usikkerhet og konsekvenser som evt 

endringer vil medføre skal det ikke stemmes og gjøres vedtak som gjelder dette i år. 

 

Vedtak: 16 stemmer for og 39 stemmer mot at styrets sak om arealstørrelse for 

medlemskap i grunneierlaget behandles på årsmøtet. Det betyr at styrets sak om 

arealstørrelse for å bli medlem i grunneierlaget behandles av årsmøtet. 

 

Styrets forslag: 

Arealstørrelse for å bli medlem i grunneierlaget 

Årsmøtet takker styret for en grundig og god behandling av saken om arealstørrelse 

for medlemskap i grunneierlaget og gir sin tilslutning til utredningen og 

hovedkonklusjonene i denne, og som er: 

 Den totale andelen jakt- og fiskerett er konstant og kan ikke endres, men 

justeres innbyrdes når eiendommer deles opp eller skifter eier. 

 Antall stemmer ved årsmøte er ikke konstant, men kan endres dersom 

eiendommer eller teiger skifter eier.  

 Både jaktrett og fiskerett kan overføres til annen person for en tidsbegrenset 

periode dersom dette gjøres skriftlig og meldes styret i grunneierlaget. 

 Fremtidig oppsplitting av eiendommer som blir mindre enn 10 dekar vil ikke 

bli medlem i grunneierlaget.  



Justering av andeler i jakt- og fiskerett for eiendommer som splittes skjer etter areal 

og lengde på strandlinje for Lenvik og Østervik, og etter areal for Snubba og 

Bogmarka. 

 

Vedtak: 44 stemmer for og 11 stemmer mot styrets forslag. Det innebærer at styrets 

forslag vedtas. 

 

 

 

 

 

………………………….………      og       ………………………….……… 

 

godkjenner årsmøtereferatet 


