Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 8. april 2017 kl. 12.00 – 16.30
Startet med et temaforedrag av Hans Gundersen som fortalte om mlivet som naturfilmer
gjennom 20 år. Viste også filmen «Nordkalotten» om dyr og fugleliv her nord.
1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:
Tellekorps:

Ingen kommentarer
Kai Mathisen
Tone Elvebakk
Erling Reinslett og Geir Elvebakk Moski
Terje Berg og Geir Arne Mathisen

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 42 stemmeberettigede av totalt 112 stemmeberettigede. Møtet er ikke
beslutningsdyktig og det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte.
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 og leder redegjorde for regnskapet og det ble enstemmig godkjent.
5. Valg
Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemningen ga følgende resultat:
Leder (2 år):
Styremedlem (2 år):
Varamedlem (2 år):
Revisor (2 år):
Valgkomité Snubba:

Kai Mathisen (enstemmig valgt)
Geir Arne Mathisen (enstemmig valgt)
Bjørnar Olsen (enstemmig valgt)
Endre Antonsen (enstemmig valgt)
Stein-Erik Eilertsen (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:
•

Kort oppsummering av fisket 2016

•
•
•
•

Kort oppsummering av småviltjakta 2016/2017.
Innspill fra Stein Erik Eilertsen: småvilt kan registreres under elgjakta, for på en enkel
måte kunne dokumentere bestand. Forslaget tas videre til styret/jaktlagene.
Kort oppsummering av elgjakta 2016.
Fiskegjennomgang under E10 ved Røytelva og Hundelva.
Hålogalandsvegen

Styret fremmet følgende saker for behandling på årsmøtet:
•

Fjerne begrensningen på antall fiskekort i elvemunningen
Fjerne begrensningen på antall fiskekort i elvemunningen.
Vedtak:
Styret trekker forslaget

•

Tillate fiske fra egen båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere
Tillate fiske fra registrert båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere.
Vedtak:
Vedtatt med 42 stemmer (enstemmig)

•

Gjøre baglimit på rype, orre og tiur permanent.
Gjøre fellingsbegrensning på 3 rype, 2 orre og 1 storfugl per døgn permanent.
Vedtak:
Vedtatt med 42 stemmer (enstemmig)

Oppfordring fra årsmøtet til styret om å vurdere flere tiltak for å fremme bestanden av
småvilt. Tiltakene i år er: kråkefeller som settes opp på slakteavfallsplasser (elgjakta)
for å få ned kråkebestanden. Dette for å ta ut rovfugl som spiser egg/kyllinger
Andre tiltak som bør vurderes:
- Ikke tillate småviltjakt med hund
- Forby småviltjakt (i en tidsperiode), og kortere jaktperiode.
Styret oppfordres til å fremme dette som saker på neste årsmøte.
•

Gjøre isfiske til en permanent ordning
Gjøre isfiske til en permanent ordning.
Vedtak:
Vedtatt med 42 stemmer (enstemmig)

•

Fjerne fredningen av småviltjakt under elgjakta
Årsmøtet oppfordrer styret til å behandle dette sammen med forslagene under
kulepunkt gjeldende baglimit.
• Åpne for flytting av fisk til andre vann/elver/bekker i vassdraget
o Kan bidra til fisk på steder der det var fisk tidligere. Ikke i myrhull eller
lignende uten inn- og utløp.
Vedtak:
vedtatt med 42 stemmer (enstemmig)
Årsmøtet oppfordrer styret til å sjekke opp lovligheten i dette forslaget.
8. Innkomne saker
Følgende forslag er fremmet fra Alfred Arntsen (28/17):
1. Grunneierkort for fiske. Fiskereglene sier i dag at det kan utstedes to navngitte
grunneierkort til hver eiendom som har fiskerett:
Grunneierkortene kan utstedes til grunneier og et av grunneiers barn over 16 år.
Jeg er av den mening at dette blir for snevert, og foreslår endring mht hvem de to
grunneierkortene kan utstedes til.
a) To grunneiere hvis det er flere eiere av samme eiendom.

b) Grunneier og ektefelle/samboer
c) Grunneier og et av grunneiers barn i alderen 16 – 20 år.
Forslagsholderen trekker sitt forslag
Styret foreslo følgende endring:
1. «Det kan utstedes 2 navngitte grunneierkort på hver eiendom med fiskerett til grunneier(e),
ektefelle/samboer eller barn av disse som er over 16 år»

Forslaget fikk 18 stemmer.
Årsmøtet foreslo følgende endringer:
1. «Det kan utstedes 2 grunneierkort, ett navngitt på grunneier, og ett kort på gårds- og
bruksnummer som grunneier kan disponere til egen familie»

Forslaget fikk 24 stemmer og ble dermed vedtatt
2. Fiskekortprisene. Jeg mener at det blir litt galt at grunneierkort og bygdekort har samme
pris. Grunneierne er tross alt eiere, og har ansvaret og jobben med å administrere IEG. Jeg
foreslår at prisen på bygdekortet økes fra kr. 50,- til kr 100,-.
Forslagsstiller trekker sitt forslag.
Styret får i oppdrag å se på formuleringen § 4 i Fiskeregler, se på hvem som kan kjøpe
grunneierkort.

………………………….………

og

………………………….………

godkjenner årsmøtereferatet

