Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 24. mars 2018 kl. 12.00 – 15.10
Temaforedraget i år ble holdt av to av grunneierlagets mest kunnskapsrike og engasjerte
grunneiere; Per Helge Fedreheim og Geir Elvebakk Moski. Temaet for foredraget var «Jakt
og fiske i grunneierlaget – erfaringer og fremtid».
1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:
Tellekorps:

Ingen kommentarer
Kai Mathisen
Bente Østli Eilertsen
Erling Reinslett og Torvald Johansen
Geir Arne Mathisen og Geir Elvebakk Moski

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 41 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:
Kasserer (2 år):
Styremedlem (2 år):
Styremedlem (2 år):
Varamedlem (2 år):
Varamedlem (2 år):
Revisor (2 år):
Valgkomité Lenvik:

Eldar Langseth (enstemmig valgt)
Bente Eilertsen (enstemmig valgt)
Odd Harald Dalmo (enstemmig valgt)
Torvald Johansen (enstemmig valgt)
Roger Olderøy (enstemmig valgt)
Bjarne Liljebakk (enstemmig valgt)
Hans Martin Hanssen (enstemmig valgt)

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn
Styret redegjorde for eksisterende godtgjørelser som ble foreslått videreført, og det ble
enstemmig godkjent.

7. Fiske, småviltjakt og elgjakt
Styret informerte om følgende:
•
•
•
•
•

Kort oppsummering av fisket 2017
Kort oppsummering av småviltjakta 2017/2018
Kort oppsummering av elgjakta 2017
Henvendelse skiløype Grovfjordkrysset-Skallvannet
Henvendelse skuterløype Kleiva-Snubba-Grovfjordkrysset-Niingsvannet

Styret fremmet følgende saker for behandling på årsmøtet:
•

Tiltak for økt småviltbestand
Det åpnes for fri predatorjakt på rev og kråkefugl frem til 10. september. Slik jakt må
registreres/meldes.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

•

Bestandsplan for elgforvaltning
Styret gis fullmakt til arbeidet med ny bestandsplan under de samme forutsetningene og
ressursene som med tidligere planer.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

•

Mindre justering av kiloprisen for elgkjøtt
Kiloprisen for elgkjøtt holdes i 2018 på samme nivå som i fjor og indeksreguleres deretter i
henhold til Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks. Kiloprisen inkluderer fellingsavgift
som kreves inn av kommunen.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

•

Justering av fiskereglenes §4
I fiskereglenes §4 endres teksten «Hver eierenhet med fiskerett» til «Grunneiere i Indre
Evenes Grunneierlag».
Vedtak:
Enstemmig vedtatt

8. Innkomne saker
Følgende forslag er fremmet av Per Helge Fedreheim:
1. Styret gis fullmakt til å regulere småviltjakta ihht bestand, dette innebærer:
a. eventuelt frede småviltjakta til enhver tid inneværende år, dersom bestanden tilsier
det, og utføres i samarbeide med lokale utøvere. Fredningen trer da eventuelt i
kraft senest 30. august.
b. regulere dagskvote fram mot åpning av jakta, dersom bestanden tilsier det, dette
også i samarbeide med lokale utøvere.
Styret foreslår at det i tillegg settes ned ei rådgivende gruppe som gir anbefalinger til
styret.
Vedtak:

Forslaget med styrets tillegg enstemmig vedtatt

2. Videreføre skuddpremie på rev. (kr.200,-) og kråkefugler (kr.20,-) (innbefatter skjære).
Vurdere skuddpremie på mår (diskuteres), samt mink. Bør kanskje vurderes ett øvre
«mål» for utbetaling pr. år, f.eks., 20 rev, totalt kr. 4.000,-. Så inntil 100 kråkefugler, totalt
kr 2.000,-. Totalt for rev og kråkefugler blir da utbetaling inntil kr. 6.000,-/år.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

3. Søke regionalt samarbeide ihht punkt nr. 2 (to). Diskuteres / vurderes.
Vedtak:

Tas til etterretning og er ellers en del av fullmakten styret fikk i punkt 1.

4. Kun tillatt å skyte hannfuglen hos storfugl, altså tiur. Røya, hunnfuglen fredes.
Forslagsstiller trekker forslaget.

5. Være aktiv med å få ut forhåndsinformasjon i media, i forkant av jakta, vedr bestand,
eventuelle endringer, og ikke minst måtehold ved dårlige år etc. Følge opp hos IEG det
som eventuelt staten foretar seg (for her får vi en del gratis informasjon).
Vedtak:

Tas til etterretning og er ellers en del av fullmakten styret fikk i punkt 1.

6. I fellingsbegrensingen er det innført dagskvote på tre (3) ryper. Da litt av vårt område
også er mot snaufjellet, så er det mulighet å felle også fjellryper. Denne begrensingen bør
således endres til å gjelde «totalt tre ryper, skog og fjellryper».
Styret informerte om at begrensningen på 3 ryper gjelder allerede i dag som totalt for
skog- og fjellryper.
Vedtak:

Forslagsstiller trekker forslaget da det dekkes av fullmakten styret fikk i punkt 1.

………………………….………

og

………………………….………

godkjenner årsmøtereferatet

