Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 9. april 2022 kl. 12.00 – 15.45
Temaforedrag: Informasjon om fornyelsen av kraftledning gjennom området
v/Håvard Bergheim, seniorrådgiver Statnett

1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:
Tellekorps:

Ingen merknader
Kai Mathisen
Bente Fankki
Geir Elvebakk Moski og Eldar Langseth
Finn-Steinar Heimly og Terje Berg

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 53 stemmer av totalt 110 stemmeberettigede. Møtet er ikke beslutningsdyktig og
det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte.
3. Årsmelding
Leder refererte årsmeldinga som ble enstemmig vedtatt.
Mer info på grunneierlagets Internett-sider, http://ieg.hitos.no, hvor informasjon om
aktiviteten fortløpende blir oppdatert.
4. Regnskap

Kasserer redegjorde for regnskapet som 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 Østervik (3 år):

Bjarne Liljebakk (enstemmig valgt)
Bente Sigvaldsdatter Fankki (enstemmig valgt)
Sissel Helen Roa (enstemmig valgt)
Torvald Johansen (enstemmig valgt)
Roger Olderøy (enstemmig valgt)
Sigbjørn Astrup (enstemmig valgt)
Terje Berg (enstemmig valgt)

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn
Styret redegjorde for gjeldende godtgjørelser.
To forslag fra salen:
1. Heve godtgjørelsen til leder til kr. 5.000,-.
Vedtatt med 51 mot 2 stemmer.

2. Styret får i oppdrag å utrede godtgjørelser i grunneierlaget, inkl. kompensasjon til alle
styremedlemmer for deres økonomiske utgifter, til neste årsmøte.
Enstemmig vedtatt.
7. Fiske, småviltjakt og elgjakt
Styret informerte om følgende:
•

•

•

•

Fiske
o Inntekt fra fiske fikk en fin økning på ca. 16% fra forrige år
o Kortsalg lokalt går ned, mens salg på nett og mobil har økt jevnt og trutt de
senere år
o Lavterskel fiskekonkurranse arrangeres i månedsskifte juli/august
Småviltjakta
o Liten økning i antall kort solgt på Internett/mobil
o Flest jegere den første uka
o Uklart hvordan utviklinga i rypebestanden er
Elgjakta
o Siste år av 3-årig bestandsplanperiode denne høsten
o Det ble felt 17 elg i Indre Evenes Storvald hvorav 14 i grunneierlagets område
o Elgjakta avsluttet henholdsvis 9. og 11. oktober.
o Uttransport av elg i valdet
o Lite elgpåkjørsler i 2020, men en økning i 2021
o Bestandsplan for elgforvaltning i perioden 2022-2024
Planer om vindkraftutbygging i nærområdet

8. Innkomne saker
Det er kommet inn flere forslag fra Beathe Gulljord til behandling på årsmøtet.
Forslag 1 (Beathe Gulljord):
Fellingsavgiften inkluderes ikke i kiloprisen – fellingsavgiften som kreves inn av kommunen
dekkes av jegerne/jaktlaget. Pr. 2022 opplyser Evenes kommune at fellingsavgiften er som
følger pr. dyr: Voksen elg 580,- Kalv 340.Avstemming:
Vedtak:

8 stemmer for og 45 stemmer mot
Ingen endring

Forslag 2 (Beathe Gulljord):
a) Fastsetting av kilopris for elgkjøtt bør følge Statskogs satser for Nordland og Troms.
b) Eventuelt at elgjakten legges ut på anbud.
Avstemming pkt a:
Vedtak:

8 stemmer for og 45 stemmer mot
Ingen endring

Avstemming pkt b:
Vedtak:

0 stemmer for og 53 stemmer mot
Ingen endring

Forslag 3 Beathe Gulljord):
Fiskereglene i §4 endres tilbake til opprinnelig ordlyd: «Hver eierenhet med fiskerett».
Jordskiftedommen omtaler dette bl.a. på s.122, punkt. 3.
Avstemming:
Vedtak:

Ingen avstemming
Styret får i oppdrag å utrede forslaget til neste år.

Forslag 4 (Beathe Gulljord):
§6 i fiskereglene, har man gått bort fra de spesielle reglene for garnfiske i jordskiftedommen
Kap. V. nr. 8 punkt a -f og nr. 9. (s. 123)
Uklart hva forslagstiller mener med saken og styret foreslår at det ikke går til avstemming på
årsmøtet.
Avstemming:

Enstemmig for styrets forslag om å ikke stemme over forslaget

Forslag 5 (Beathe Gulljord):
Det bør være en fordel å være grunneier når man skal kjøpe grunneierkort VS bygdekort.
Ingen konkret forslag og saken tatt til orientering.
Forslag 6 (Beathe Gulljord):
Legge til rette for elektronisk deltakelse på årsmøtene. Om ikke grendehuset i Snubba har det
nødvendige utstyret, bør man legge årsmøtet til andre lokaler i nærheten med de nødvendige
fasiliteter. Det bør også legges til rette for digital forhåndsstemming på innkomne saker til
årsmøtet.
Avstemming:
Vedtak:

8 stemmer for og 45 stemmer mot
Ingen endring, men ved utsending av saksliste bør fullmaktsskjema
legges ved innkallingen.

Forslag 7 (Beathe Gulljord):
Årsmøtet bør avholdes jamfør vedtektene §1 punkt A innen utgangen av mars måned hvert år,
og unngå høytider ved opprettelse av møtedato.
Avstemming:
Vedtak:

8 stemmer for og 45 stemmer mot
Ingen endring

Forslag 8 (Beathe Gulljord):
Hvis ikke årsmøtet er beslutningsdyktige, må det straks innkalles til ekstraordinært årsmøte i
henhold til Vedtektene §3 punkt B. Det må straks innkalles til ekstraordinært årsmøte og med
rimelig frist på minimum 8 dagers skriftlig varsel, hvis ikke ordinært årsmøte er
beslutningsdyktige.
• Jamfør Norges Skogeierforbunds «Normalvedtekter for utmarkslag» og Indre Evenes
grunneierlags vedtekter §3 punkt B
Forslaget trekkes tilbake av innsender.
Merknad:
Tydeligere i innkallingen. Det legges til i innkallingen at ekstraordinat
årsmøte innkalles og avholdes umiddelbart.
Forslag 9 (Beathe Gulljord):
De årsmøtene hvor ekstraordinært årsmøte er blitt avholdt og vedtak er blitt fattet uten at ny
innkalling til ekstraordinært årsmøte har gått ut, kjennes ugyldige da disse ikke er i samsvar
med vedtektene.
• Ref. Det er kun innkallelse som skal skje straks, ikke avholdelse.
Forslaget trekkes tilbake fra innsender.

Forslag 10 (Beathe Gulljord):
Eiendommer med jakt og - fiskerett på under 10 dekar kan ikke nektes medlemskap i
grunneierlaget. Viser til §1 punkt A i vedtektene, som sier at grunneierlaget er stiftet for eiere
av bruk nevnt i §2 og medlemskap er obligatorisk og følger eiendommen.
Avstemming:
Vedtak:

8 stemmer for og 45 stemmer mot
Ingen endring

………………………….………
Geir Elvebakk Moski

og

………………………….………
Eldar Langseth

Elektronisk godkjent årsmøtereferat

