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Protokoll styremøte 18. februar 2006 
 
 
Tid:  Lørdag 18. februar 2006, kl. 1500 - 1730 
Sted:  Gullstein 
Deltagere:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Kristin Danielsen,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Ingen 
 
 
Saksliste 
 

1. Godkjenning av protokoll fra telefonmøte  
2. Orienteringer 
3. Oppsummering fiskesesongen 2005  
4. Oppsummering elgjakta 2005 
5. Foreløpig regnskap 2005 
6. Planlegging av årsmøte 2006 
7. Kreosotholdige jernbane-sviller ved Holmvatn 

 
 
Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra telefonmøte  
Protokoll fra telefonmøte den 26.10.2005 ble godkjent og underskrevet. 
 
 
Sak 2 – Orienteringer  
Leder redegjorde for innkomne og utgående brev siden styremøte den 17.09.2005. 
 
 
Sak 3 - Oppsummering fiskesesongen 2005  
Kasserer redegjorde for salg av fiskekort for sesongen 2005. Penger fra ICA Sparmat ble ikke 
satt inn på grunneierlagets konto før medio februar 2006. Foreløpig tall antyder en svak 
økning i inntektene fra salg av fiskekort for sesongen 2005 i forhold til sesongen 2004. Nye 
jakt og fiskekort må trykkes for sesongen 2006 og leder tar saken videre. Styret må se på 
rutinene i forbindelse med salg av jakt- og fiskekort. 
 
 
Sak 4 - Oppsummering elgjakta 2005 
Leder redegjorde for resultatet av elgjakta i 2005. Det ble felt ei voksen ku for mye i 
Lenvik/Snubba jaktlag. Dette skyldes at dyret ved testveiing ble veid til 165 kg noe som i 
driftsplansammenheng går under kategorien ungdyr, mens det ved kontrollveiing i forbindelse 
med partering ble veid til 175 kg. I driftsplansammenheng er dette kategorisert som voksen 
ku. På tross av at Lenvik/Snubba jaktlag ikke felte to av de tildelte kalvene ble det totale 



 

resultatet for elgjakta godt. Totalt ble det sett færre dyr enn tidligere på jaktfeltet til 
Lenvik/Snubba, mens det for hele grunneierlagets område var på linje med forrige år. Spesielt 
var kalveandelen lavere enn tidligere år. 
 
 
Sak 5 – Foreløpig regnskap 2005 
Kasserer redegjorde for status i regnskapet for 2005. Kasserer/leder går gjennom regnskapet 
før det legges frem for godkjenning på neste styremøte og for revisorene. 
 
 
Sak 6 – Planlegging av årsmøte 2006 
Årsmøte for Indre Evenes Grunneierlag avholdes lørdag 8. april 2006, kl. 1200 på Snubba 
grendehus. Det legges opp til vanlig servering. Leder ordner med det praktiske i forbindelse 
med årsmøtet. Frist for innsending av forslag til årsmøtet settes til 10. mars 2006.  
 
 
Sak 7 – Kreosotholdige jernbane-sviller ved Holmvatn 
Det har kommet styret for øre at det skal være fraktet kreosotinnholdige jernbanesviller til 
Holmvatn. Styret undersøker saken og eventuelt kontakter grunneier om angjeldende sak. 
 
 
 
 
 
Geir Elvebakk  Jan Håvar Nymo  Kristin Danielsen 
 
 
Bersvein Gulljord Kai Mathisen 
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