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v/Kai Mathisen 
Venusveien 14 

9024 Tomasjord 
Tlf. 776 39 737 – 908 92 770 

 
 
 

Protokoll styremøte 18. august 2003 
 
 
Tid: Mandag 18. august 2003 
 
Telefonmøte med Bersvein Gulljord, Håvar Nymo, Hans-Martin Hanssen, Kai Mathisen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orientering om frafall fra jaktplass 
- Ivar Simonsen, Østervik jaktlag 
- Jan Elvebakk, Lenvik/Snubba jaktlag 

2. Søknader jaktplass Lenvik/Snubba jaktlag 
- Uno Elvebakk 
- Kurt Akselsen 

 
 
Sak 1 – Orientering om frafall fra jaktplass 
I brev av 10.08.2003 har Ivar Simonsen trukket seg fra jaktplass i 2003 på Østervik jaktlag 
grunnet arbeidesituasjonen. Brev sent han hvor styret tar dette til etterretning og samtidig 
melder om at ny søknad må sendes inn innen 1. mars dersom det ønskes å søke om jaktplass 
senere år. 
 
I brev av 12.08.2003, samt telefonsamtale samme dag melder Jan Elvebakk at han dessverre 
må trekke seg fra elgjakta i 2003. Han melder også fra (telefon) om at han ønsker å delta på 
jakta neste år. Brev sendt han hvor styret tar dette til etterretning og samtidig registrerer han 
som søker på jaktplass i 2004. 
 
 
Sak 2 – Søknader jaktplass Lenvik/Snubba jaktlag 
Søknader om jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag i 2003 mottatt fra Uno Elvebakk (jaktrett 
27/10) og Kurt Akselsen (jaktrett 27/3) etter at Jan Elvebakk har trukket seg fra elgjakta i 
2003.  
 
Geir Elvebakk har på forhånd meldt seg innhabil i saken da en av søkerne er hans bror. 
 
Uno Elvebakk har leieavtale med sin bror Finn-Steinar Heimly på eiendommen 27/10 frem til 
2011. Han har også vært med på elgjakta i 6 år på 70-tallet. Kurt Akselsen har levert en ettårig 
avtale om jaktrett på eiendommen 27/3 som eies av Torvald Johansen.  
 
Begge søknadene er kommet inn etter ordinær søknadsfrist som er 1. mars. Styret er likevel 
enig om å behandle søknadene siden det tidligere i år ble behandlet en søknad (Vidar Øyen) 



 

som kom inn etter søknadsfristen og siden det ikke er søkere som allerede står i kø. Uno 
Elvebakk har prioritet g) i  tildeling av jaktplass mens Kurt Akselsen faller utenfor den 
prioriterte rekkefølgen for utvelgelse av jegere. Styret velger likevel å behandle hans søknad 
siden det tidligere i år har blitt behandlet en søknad med jaktrett som faller utenfor den 
prioriterte rekkefølgen (Arne Nymo med ettårig jaktrett på eiendommen 28/4 – Fedreheim). 
 
Styret har enstemmig vedtatt følgende: 
 

Med bakgrunn i at en av jegerne i Lenvik/Snubba jaktlag har trukket seg fra elgjakta høsten 
2003 tilbys den ledige jaktplassen til Uno Elvebakk (jaktrett 27/10). Dersom han ikke benytter 
seg av jaktplassen tilbys den til Kurt Akselsen (jaktrett 27/3). 

 
 
 
 
Hans Martin Hanssen  Jan Håvar Nymo 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
 
 


