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Protokoll styremøte 15. mai 2005 
 
 
Tid:  Søndag 15. mai 2005, kl. 15.00 - 16.45  
Sted:  Gullstein 
Tilstede:  Bersvein Gulljord, Kristin Danielsen, Jan Håvar Nymo,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Ingen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Valg av representanter til driftsplanstyre 
3. Jakt på annet jaktfelt 
4. Tildeling av jaktplass 
5. Justering av fiskeregler 
6. Rapporteringsskjema ifm. elgjakt 
7. Støtte til prosjekt Niingshytta 
8. Eventuelt 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Orientering om innkomne og utgående brev. 
 
 
Sak 2 – Valg av representanter til driftsplanstyre 
Jan Håvar Nymo og Kai Mathisen ble enstemmig valgt som representanter til driftsplanstyre 
for Nordøstre Evenes Storvald for perioden 2005 – 2007. Geir Elvebakk ble valgt som 
vararepresentant. 
 
 
Sak 3 – Jakt på annet jaktfelt 
Østervik jaktfelt og Lenvik/Snubba jaktfelt stiller sine områder til disposisjon for det andre 
jaktfeltet når kvoten er felt. Styret gir leder fullmakt til å inngå tilsvarende avtale med Bergvik 
jaktfelt dersom de ønsker det. 
 
 
Sak 4 – Tildeling av jaktplass 
Birger Gulljord tildeles jaktplass (grunneier) i Lenvik/Snubba jaktfelt. 
Kurt Akselsen tildeles jaktplass som første reservejeger i Lenvik/Snubba jaktlag. 



 

Bård-Jørgen Bårdsen tildeles jaktplass som andre reservejeger under forutsetning av at han 
har skriftlig avtale med grunneier om at han får benytte dennes jaktrett. 
 
 
Sak 5 – Justering av fiskeregler 
Følgende paragrafer i fiskereglene endres til: 
§5 Fiske i vassdraget kan gjennomføres når vannet er isfritt, men tidligst 1. juni og tom. 

25. august. Nedenfor Østervikbrua starter fisket 1. mai og varer tom.  15. september. 
 
§6 Til fiske benyttes håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort. Oter er ikke  

tillatt. Hver eierenhet med garnrett kan fiske med et garn av max. 30 m lengde og med inntil  
32 mm maskestørrelse. Garnene skal merkes med gnr. og bnr. 

 
 
Sak 6 – Rapproteringsskjema ifm. elgjakt 
Styret godkjenner forslaget til rapporteringsskjema ifm. elgjakt. 
 
 
Sak 7 – Støtte til prosjekt Niingshytta 
Styret er positiv til turlagets opprusting av Niingshytta, men har ikke anledning til å støtte 
prosjektet uten årsmøtets samtykke. Siden årsmøtet ble avholdt i mars kan vi dessverre ikke ta 
stilling til eventuell støtte i år. 
 
 
Sak 8 – Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Kristin Danielsen  Jan Håvar Nymo 
 
 
Geir Elvebakk   Kai Mathisen 


	Protokoll styremøte 15. mai 2005
	Saksliste
	Sak 1 – Orienteringer
	Sak 3 – Jakt på annet jaktfelt
	Sak 4 – Tildeling av jaktplass
	Sak 5 – Justering av fiskeregler
	Sak 6 – Rapproteringsskjema ifm. elgjakt
	Sak 7 – Støtte til prosjekt Niingshytta
	Sak 8 – Eventuelt


