
Indre Evenes Grunneierlag 
v/Kai Mathisen 
Venusveien 14 

9024 Tomasjord 
Tlf. 776 39 737 – 908 92 770 

 
 
 

Protokoll styremøte 29. januar 2005 
 
 
Tid:  Lørdag 29. januar 2005, kl. 15.00 - 18.00  
Sted:  Snubba grendehus 
Tilstede:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Kristin Danielsen,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Ingen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Oppsummering fiskesesongen 2004  
3. Regnskap 2004 
4. Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning i perioden 2002-2004 
5. Planlegging av årsmøte 2005  
6. Retningslinjer for rapportering ifm. elgjakta 
7. Fiskekort 2005  
8. Eventuelt 
 

 
Sak 1 – Orienteringer 
Leder orienterte om: 
• Inn- og utgående brev. 
• Møte om eventuelt driftsplansamarbeide 

o Forra, Botn, Botnmark og Veggen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å delta i 
et driftsplansamarbeide. 

o Bergvik/Kleiva har muntlig gitt positiv tilbakemelding 
o Strand har enda ikke svart på et eventuelt driftsplansamarbeide 

• Møte fra gruppe nedsatt for å øke utbytte fra fiske i vassdraget. Forslag: 
o Utvide fiskesesongen til 15. september for snørefiske 
o Starte fiskesesongen i området nedenfor Østervikbrua fom. 1. mai 
o Isfiske med ett håndsnøre fom. Palmelørdag tom. 2. påskedag. Eget isfiskekort 

for kr. 100,-. 
o Øke tilgjengeligheten til fiske med bl.a. bygging av bruer over elver. 

 
 
Sak 2 – Oppsummering fiskesesongen 2004 
Leder og kasserer orienterte om hvordan fiskesesongen 2004 har forløpt. Totale inntekter fra 
fiskekortsalg er ca. kr. 25.000,- som er ca. kr. 4.000,- lavere enn foregående år. 
 



 

Sak 3 – Regnskap 2004 
Totale inntekter i 2004 er ca. kr. 118.000,- og totale utgifter er ca. kr. 25.000,-. Dette gir et overskudd 
på ca. kr. 93.000,-. 
 
 
Sak 4 – Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning i perioden 2002 - 2004 
Leder orienterte om innholdet i evalueringsrapporten om erfaringene med driftsplanbasert 
elgforvaltning som er laget av Kai Mathisen og Geir Elvebakk. 
 
Styret støtter enstemmig den fremlagte evalueringsrapporten. 
 
 
Sak 5 – Planlegging av årsmøte 2005 
Årsmøtet arrangeres lørdag 19. mars kl. 12.00 og avholdes på Snubba grendehus. 
Innkallingen sendes ut primo februar 2005. Brev om hvem som er på valg er sendt til 
medlemmene i valgkomiteen. På valg i år er leder, styremedlem og varamedlem Østervik, 
valgkomitémedlem Snubba og revisor. Saker som skal behandles på årsmøte må være styre i 
hende før 22. februar. 
 
Geir Elvebakk ordner med leie av lokale og servering under årsmøtet. Kai Mathisen lager 
forslag til årsberetning til neste styremøte. Kasserer og leder ordner at regnskapet kan 
behandles på neste styremøte. 
 
 
Sak 6 – Retningslinjer for rapportering ifm. elgjakta 
Leder fremla et utkast til hva en rapport ifm. elgjakta bør inneholde. Styret er enig i at det 
utarbeides et konkret forslag til innhold i en slik rapport. 
 
 
Sak 7 – Fiskekort 2005 
Salg av fiskekort i 2004 skjedde gjennom: 

• Lokale kortselgere 
• ICA Nærmat, Bogen 
• Storø Sport, Bjerkvik 
• Internett (www.inatur.no) 

 
Styret er enig i å videreføre de salgskanalene som er listet ovenfor. Leder utarbeider ellers ny 
layout på fremtidige versjoner av fiskekort. 
 
 
Sak 8– Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Kristin Danielsen  Jam Håvar Nymo 
 
 
Geir Elvebakk   Kai Mathisen 

http://www.inatur.no/

