
 

Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 

på Snubba grendehus 

den 15. august 2020 kl. 12.00 – 15.00 
 
 
På grunn av Korona-situasjonen ble årsmøte flyttet fra palmelørdag og gjennomført i tråd med 
gjeldende smittevernregler. 
 

1. Åpning, godkjenning av innkalling 

Innkalling:   Ingen merknader    
Møteleder:   Kai Mathisen 
Referent:   Bente Sigvaldsdatter Fankki 
Protokollunderskrivere: Torvald Johansen og Sigbjørn Astrup 
Tellekorps:   Hans-Martin Hanssen og Kristian Roll Valen 
 

2. Konstituering med stemmeopprop 

Oppmøte: 36 stemmeberettigede av totalt 110 stemmeberettigede. Møtet er ikke 
beslutningsdyktig og det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte. 
 

3. Årsmelding  

Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet. På grunn av Korona-utsettelsen har det vært to 
styremøter til som ikke kom med i den utsendte årsmeldinga, men det ble orientert om av 
leder. 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.  
 
Kasserer orienterte om endringer med bankkontoene som følge av hvitvaskingsregler. 
 
Over tid har gårdkontoer fått penger i retur som følge av at grunneier er borte eller bankkonto 
er endret. Det meste er ordnet opp i, men noen mindre enkeltbeløp er vanskelig å finne ut av 
og styret fikk derfor fullmakt til å tilbakeføre disse midlene til grunneierlaget. 
 
Styret fikk også i oppdrag å vurdere regler for hvor lang tid det skal gå før midler som blir 
returnert skal tilbakeføres til grunneierlaget. Styret legger frem forslag til neste årsmøte. 
 

5. Valg 

Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemningen ga følgende resultat: 
 
Kasserer (2 år):  Bjarne Liljebakk (enstemmig valgt) 
Styremedlem (2 år):  Bente Sigvaldsdatter Fankki (enstemmig valgt) 



Styremedlem (2 år):  Odd-Harald Dalmo (enstemmig valgt)  
Varamedlem (2 år):  Roger Olderøy (enstemmig valgt) 
Varamedlem (2 år):  Torvald Johansen (enstemmig valgt)  
Revisor (2 år):  Sigbjørn Astrup (enstemmig valgt) 
Valgkomité Snubba (3 år): Stein-Erik Eilertsen (enstemmig valgt) 
 

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn 

Styret redegjorde for gjeldende godtgjørelser som ble foreslått videreført. Styrets forslag ble 
enstemmig godkjent.  
 

7. Fiske, småviltjakt og elgjakt 

Styret informerte om følgende: 

 Fiske 
o Økning i fiskekortsalget med ca. 20% 
o Kortsalg lokalt går ned, mens salg på Internett/mobil økt 
o Pukkellaks fanget i elvemunningen 
o Lavterskel fiskekonkurranse arrangert i perioden 24.7 - 7.8 
o Kurs i garnbøting avlyst 
o Ny kontrollør: Bjørn Hermann Pedersen  
o Ny kontrollør blir også Helfrid Akselsen 

 Småviltjakta 
o Økning i antall kort solgt på Internett 
o Flest jegere den første uka, kontroll utfordrende 
o Uklart hvordan utviklinga i rypebestanden er 
o Jakttider småviltjakt  

 Elgjakta  
o Første år av 3-årig bestandsplanperiode 
o Felt 72 elg som er tidenes høyeste felling i kommunen 
o Vinteren 2019/2020 har vært tidenes snøvinter, men antall elgpåkjørsler 

mindre enn normalt. Ingen påkjørsler i kommunen sist vinter. 
 
Under møtet ble det fremmet et benkeforslag av grunneier for 27/2 som ingen hadde 
innvendinger mot ble behandlet. Forslaget var: 
 

Jaktlag som feller skrapdyr under elgjakta slipper å betale for kjøttet til Indre Evenes 
Grunneierlag dersom bestandsplanstyret tildeler et erstatningsdyr til jaktlaget. 

 
 Vedtak:  Enstemmig vedtatt 
 
Styret fremmet ellers sak om endring av startdato for garnfiske: 

Garnfiske får samme start- og sluttdato som øvrig fiske, dvs. i perioden 1.6-15.9. 
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt  

8. Innkomne saker 

Følgende forslag er fremmet av Bente Østli Eilertsen: 
 
Moski reiseliv med organisasjonsnr: 923016589, ønsker å få tillatelse til ved to anledninger å 
fiske på Snubbavannet utenom sesongen. 
 



 Moski reiseliv har planlagt et samarbeid med Midtre Hålogaland Friluftsråd om 
ungdomscamp og friluftsskole. Aktivitetene vil legges til skolenes høst- og vår-ferier. 
Moski reiseliv ønsker å tilby barn og ungdom aktiviteter knyttet til fiske på 
Snubbavannet, som å lære å sette fiskegarn. Det kan være aktuelt å sette garnene på 
morgenen og dra garnene på ettermiddagen. Det kan være aktuelt i uke 40. Barn og 
ungdom kan utvikle interessen for fiske videre og bli neste generasjons fiskere. 

Saken trekkes da garnfiskesesongen er utvidet til 15.9 
 

 Hvordan ser grunneierlaget på at en hendelse med fiske på snubbavannet 
gjennomføres etter sesongfiske er slutt hvis hendelsen medfører stor markedsføring 
via medier som nrk, tv2 ol. 
 
Styret får fullmakt til å ta stilling til henvendelsen dersom den kommer. 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

………………………….………        og       ………………………….……… 
Torvald Johansen                                           Sigbjørn Astrup 

 
godkjenner årsmøtereferatet 


