
Arsmote i Indre Evenes Grunneierlag 

pa Snubba grendehus 

den 19. mars 2016 kl. 12.00- 15.20 

1. Apning, godkjenning av innkalling 

Innkalling: 
M0teleder: 
Referent: 
Protokollunderskrivere: 
Tellekorps: 

lngen kommentarer 
Kai Mathisen 
Geir Elvebakk 
Torvald Johansen og Erling Reinslett 
Geir Arne Mathisen og Kurt Akselsen 

2. Konstituering med stemmeopprop 

Oppm0te: 50 stemmeberettigede av totalt I 12 stemmeberettigede. Mmet er ikke 
beslutningsdyktig og det innkalles derfor til ekstraordinrert arsm0te. 

3. Arsmelding 

Leder refererte arsmeldinga for arsm0tet og den ble enstemmig vedtatt. 

Leder viste e llers ti l grunneierlagets Internett-sider, http://ieg.hitos.no, hvor informasjon om 
aktiviteten fortl0pende blir oppdatert. 

4. Regnskap 

Kasserer og Ieder redegjorde for regnskapet og det ble enstemmig godkjent. 

5. Valg 

Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemningen ga f0lgende resultat: 

Kasserer (2 ar): 
Styremedlem (2 ar): 
Styremedlem (2 ar): 
Styremedlem (1 ar): 
Yaramedlem (2 ar): 
Yaramedlem (2 ar): 
Revisor (2 ar): 
Yalgkomite 0stervik: 

Sigbj0rn Astrup (enstemmig valgt) 
Odd Harald Dalmo (enstemmig valgt) 
Geir Elvebakk (enstemmig valgt) 
Geir Arne Mathisen ( enstemmig valgt) 
Torvald Johansen (enstemmig valgt) 
Eva Hansen (enstemmig valgt) 
Per Martin Langseth ( enstemmig valgt) 
Terje Berg (enstemmig valgt) 

6. Eventuell godtgjorelse til styret, revisor og oppsyn 

Styret redegjorde for eksisterende godtgj0relser som ble foreslatt videref0rt, og det ble ogsa 
enstemmig godkjent. 

7. Fiske, smaviltjakt og elgjakt 

Styret informerte om f0lgende: 

• Kort oppsummering av fisket 20 15 



- .. 

• Kort oppsummering av smaviltjakta 2015/2016 
• Kort oppsummering av elgjakta 2015 
• Arbeidet med bestandsplan elg 2016-2018 
• Status rundt problematikken med fiskeoppgang i elver 
• Halogalandsvegen 

Forslag om fiske fra egen registrert bat for grunneiere, fastboende og hytteeiere fait mot en 
stemme. Styret behandler denne saken og kan fremme den for neste arsm0te. 

Styret fremmet to saker for behandling pa arsm0tet: 

• Fiske med oter i en pr0veperiode pa to ar og med rapporteringsplikt 
• Apne for at det kan fiskes med gam i en 2 ars periode for de som kj0per batfiskekort 

Begge forslagene rna ses i sammenheng med 0nsket om a ta ut en stmre andel fisk i 
vassdraget. 

Arsm0tet oppfordrer grunneierne til a felle stor selje og osp som nreringstilskudd til elgen. 

Forslag 1: 

Fiske med oter for grunneiere i en proveperiode pit to ar og med rapporteringsplikt. 

Vedtak: VedtaiL med 37 stemmer. 

Forslag 2: 

Apne.for at det kan.fiskes med grunneierlagets ruser og garn med rnaskevidde pa 
rnaksimum 22mm i en 2 ars periode for de som kjoper batfiskekort. 

Vedtak: -19 for og vedtaket vedtatt. 

8. Innkomne saker 

lngen innkomne saker fra grunneierne for behandling pa arsmetet.. 
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godkj enner arsm0tereferatet 


