
 
Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 

på Snubba grendehus 
den 13. april 2019 kl. 12.00 – 15.00 

 
 
Temaforedraget i år var om elgforvaltning i kommunen og ble holdt av Kai Mathisen som 
også er leder av Evenes bestandsplanområde. 
 

1. Åpning, godkjenning av innkalling 
Innkalling:   Ingen merknader    
Møteleder:   Kai Mathisen 
Referent:   Geir Elvebakk Moski 
Protokollunderskrivere: Sigbjørn Astrup og Erling Reinslett 
Tellekorps:   Finn Steinar Heimly og Tom Amundsen 
 

2. Konstituering med stemmeopprop 
Oppmøte: 38 stemmeberettigede av totalt 112 stemmeberettigede. Møtet er ikke 
beslutningsdyktig og det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte. 
 
2a Leder ga en oversikt over prosessene som ender i en driftsplan for elg. 
  

3. Årsmelding  
Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet og korrigerte feil som var sneket seg inn. 
Årsmeldinga 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 (2 år):  Kai Mathisen (enstemmig valgt) 
Styremedlem (2 år):  Geir-Arne Mathisen (enstemmig valgt)  
Varamedlem (2 år):  Bjørnar Olsen (enstemmig valgt)  
Revisor (2 år):  Endre Antonsen (enstemmig valgt) 
Valgkomité Østervik (3 år): Terje Berg (enstemmig valgt) 
 



6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn 
Styret redegjorde for eksisterende godtgjørelser som ble foreslått videreført, men i tillegg 
foreslo styret å innføre godtgjørelse til revisorene med 500 kroner hver fra og med 
regnskapsåret 2019. Styrets forslag ble enstemmig godkjent.  
 

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

• Kort oppsummering av fiske 
• Kort oppsummering av småviltjakta 
• Kort oppsummering av elgjakta  
• Kurs i garnbøting 
• Salg av grunneier-/bygdekort via Vipps/mobil som en prøveordning 
• Lavterskel fiskekonkurranse 
• Økning i reveskyting 
• Grunneierlaget bidrar med sesongkort fiske som premie til Snubbarennet, samt 

sesongkort småviltjakt til premie på Snubbadagen. 
• Kommunen jobber med å markedsføre seg og i den forbindelse har styret laget en 

presentasjon av grunneierlagt som de har fått oversendt. 
• Oppfordre grunneiere og andre til å komme med gode fiskehistorier som kan brukes i 

profilering av vassdraget. 
 
Styret fremmet ellers følgende sak for behandling på årsmøtet: 
 

Endre sluttdato for garnfiske 
Garnfiske i vassdraget avsluttes samme dato som øvrig fiske som i dag er 15. 
september. 
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt  

8. Innkomne saker 
Følgende forslag er fremmet av Tom Amundsen: 
 
Økning av antall jegere og fordeling av felling i forbindelse med elgjakt i Snubba jaktlags 
jaktområde 
 
Sist høst ble det snakket om at det kunne være ønskelig med en økning av antall jegere i 
elgjakta. Dette fordi vi vet at nye grunneiere gjerne vil være med på elgjakt. Vi vet at til 
høsten 2019 vil det sannsynligvis være 9 grunneiere som ønsker å delta i årets jakt. I stedet for 
å begynne med trekning, kunne det være bra å heller øke antall jegere. 
 
Det har også vært noe irritasjon vedrørende avskytingen, at de som stiller kun i uke 2 kun har 
fått en til to jaktdager. Dette er kanskje noe som jaktlaget kan ordne internt. 
 
Forslag til årsmøtet i Indre Evenes grunneierlag: 

1. Øke antall elgjegere fra 8 - 10 (grunneiere) 
2. Fordeling av avskyting uke 1 og uke 2, en mulig fordeling 60/40 %, men jeg antar 

som tidligere at dette kan ordnes internt i jaktlaget. 
 
Punkt 1 fikk 3 stemmer og ble derved avvist. 



 
 
Styrets forslag punkt 1:  
Styret foreslår at dagens ordning videreføres bl.a. ut fra sikkerhet, tilgang til jegere etter 
første uke, opplæringsjegere og terreng det jaktes i. 
 
Avstemming:  Styrets forslag vedtatt 
 
Forslagsstiller Tom Amundsen trakk sitt forslag punkt 2 og det stemmes over styrets forslag 
punkt 2. 
 
Styrets forslag punkt 2:  
Styret foreslår justert forslag rundt fordeling i avskyting i periode 1 og 2: 

• Eventuell fordeling i avskyting mellom periode 1 og 2 ivaretas av jaktlagene selv med 
fordeling 60% i periode 1 og 40% i periode 2. Det avrundes til hele dyr. 

• Fordeling mellom periode 1 og 2 skal fastsettes i jaktreglene til det enkeltes jaktlag. 

 
Vedtak:  Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 

………………………….………        og       ………………………….……… 
Sigbjørn Astrup                                            Erling Reinslett 

 
godkjenner årsmøtereferatet 
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