Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 12. juni 2021 kl. 12.00 – 15.00
På grunn av Korona ble årsmøte utsatt fra 27. mars og gjennomføres under strenge
forhåndsregler og i tråd med gjeldende smittevernregler.
1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:
Tellekorps:

Ingen merknader
Kai Mathisen
Geir-Arne Mathisen
Erling Reinslett og Evy Reinslett
Svein Gundersen og Alfred Arntsen

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 35 stemmer av totalt 110 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

I kasserers fravær redegjorde leder 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 Lenvik (3 år):

Kai Mathisen (enstemmig valgt)
Geir-Arne Mathisen (enstemmig valgt)
Bjørnar Olsen (enstemmig valgt)
Endre Antonsen (enstemmig valgt)
Hans Martin Hanssen (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 Inntekt fiske på omtrent samme nivå som forrige år
o Kortsalg lokalt går ned, mens salg på Internett/mobil øker

•

•

o Lavterskel fiskekonkurranse arrangert i månedsskifte juli/august
o Kurs i garnbøting avlyst
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
Elgjakta
o Siste år av 3-årig bestandsplanperiode denne høsten
o Det ble tildelt og felt 67 elg i kommunen, 18 av disse i Indre Evenes Storvald
o Færre elgpåkjørsler enn normalt i vinter

Ny bestandsplan for elgforvaltning i perioden 2022-2024 må på plass. Styret foreslår:
• Styret får fullmakt til å arbeide frem en ny bestandsplan for elgforvaltning 2022-2024
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Følgende forslag fra Paul Pincus ble fremmet på møtet: Prioritet «i-andre» i jaktreglenes
punkt 6 gis følgende tillegg:
• Ved flere søkere med prioritet «i)-andre» skal disse prioriteres i samme rekkefølge
som det overordnede rekkefølge a) - i) uansett hvilken eiendom jaktretten knyttet til.
• Prioriteringen skal praktiseres slik at en grunneier med jaktrett som benytter seg av
en annen grunneiers jaktrett har prioritet a), barn av en grunneier med jaktrett som
benytter seg av en annen grunneiers jaktrett har prioritet b), foreldre av en grunneier
med jaktrett som benytter seg av en annen grunneiers jaktrett har prioritet c) osv.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

På forrige årsmøte fikk styret i oppdrag å vurdere regler for hvor lang tid det skal gå før
utbytte som blir returnert skal tilbakeføres til grunneierlaget. Styret foreslår følgende:
• Utbytte som ikke har vært mulig å få overført til grunneier i løpet av 5 år kan
tilbakeføres til grunneierlagets driftskonto.
• Ved eventuelle krav om utbetaling av utbytte etter 5 år kan dette likevel gjøres dersom
kravet er tilstrekkelig dokumentert.
• Tiltak/forsøk som er gjort for å få overført utbytte til grunneier skal loggføres.
• Styret tar stilling til hvert enkelt tilfelle der det kan være aktuelt å tilbakeføre utbytte
etter 5 år.
• Ved eierskifte kan ikke tidligere utbytte overføres til ny eier.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt

8. Innkomne saker
Ingen innkomne saker fra grunneierne.

………………………….………
Erling Reinslett

og

………………………….………
Evy Reinslett

godkjenner årsmøtereferatet

