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Sak 1 – Orienteringer  
Leder orienterte om inn- og utgående post siden forrige styremøte. Geir E. har vært i kontakt 
med grunneier om jernbanesviller ved Holmvatn. 
 
 
Sak 2 – Styrets forslag til årsmøtet  
I forbindelse med innspill til arealplanen som kommunen arbeider med, har styret uttalt en 
restriktiv holdning til hyttetomter langs vassdraget. Styret orienterer årsmøtet om innspillene 
som er gitt til kommunen. 
 
Styret foreslår følgende fiskekortpriser 

Grunneierkort   kr   70,-  
Bygdekort    ”    70,- 
Døgnkort    ”    70,- (både ovenfor og nedenfor brua) 
Ukekort    ”  150,- 
Sesongkort    ”  300,- 

 



 

Styret foreslår følgende jaktkortpriser 
Grunneierkort   kr   50,-  
Bygdekort    ”    50,- 
Døgnkort    ”    50,- 
Ukekort    ”  100,- 
Sesongkort    ”  250,- 

 
Disse prisene gjelder for jakt både med og uten hund. 
 
 
Sak 3 – Innkomne saker til årsmøtet  
Det er kommet inn forslag fra ikke-grunneier om økning av skuddpremie for rev fra dagens kr 
100,- til kr 250,- fra og med jaktsesongen 2006-2007. 
 
Styret viser til årsmøtevedtak fra 2004 hvor skuddpremie for perioden 2004-2007 ble fastsatt 
til kr 100,-. Styret støtter derfor ikke det innkomne forslaget. 
 
 
Sak 4 – Årsmelding og regnskap 2005 
Regnskapet er levert til revisor. Det gjøres oppmerksom på at inntekt for fiske fra Ica Sparmat 
ikke er med i regnskapet da innbetalingen ikke skjedde før i januar 2006. Tas disse inntektene 
med er inntekt fra fiske på nivå med 2004 sesongen. 
 
Leder gikk gjennom forslag til årsmelding og styret støtter forslaget. 
 
Med referanse til årsmeldinga påpekes det at en av kontrollørene ikke har levert 
kontrollrapport. Styret sender derfor brev kontrolløren og påpeker manglende kontrollrapport. 
 
 
Sak 5 – Tildeling av jaktplasser 
Uno Elvebakk har sagt opp sin jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag. Disse søker om jaktplass: 
 
Lenvik/Snubba jaktlag:   

• Per Tofte søker om reservejaktplass da han ikke kan jakte første jaktuke. Han har 
jaktrettsavtale fra sin far, Kåre Tofte (26/8). 

• Bård Jørgen Bårdsen søker om jaktplass med jaktrettsavtale fra sin far, Uno Elvebakk 
(27/10). 

 
Østervik jaktlag:  

• Jan Hansen søker om jaktplass med jaktrettsavtale på eiendommen 28/7 (Jens Jensen). 
• Paul Pincus søker om jaktplass med jaktrettsavtale (svigersønn av grunneier) på 

eiendommen 28/10 (Ingebrigtsen m. fl.). 
 
Styret vedtar følgende: 

• Paul Pincus og Jan Hansen tildeles jaktplass på Østervik jaktlag. 
• Arne Nymo må fratre sin jaktplass i Østervik jaktlag pga manglende jaktrett. 
• Bård Jørgen Bårdsen tildeles jaktplass på Lenvik/Snubba jaktlag. 
• Per Tofte tildeles jaktplass som reserve i Lenvik/Snubba jaktlag, og kan jakte etter 

første jaktuke dersom det er ledig plass i jaktlaget. Dette vurderes av styret s leder på 
vegne av styret i grunneierlaget. 



 

 
 
Sak 6 – Tilrettelegging for sportsfiskere 
Styret diskuterte problemstillinga, men føler at det er for lite grunnleggende føringer fra 
årsmøtet til at styret kan enes om konkrete tiltak. Skal styret kunne utarbeide tiltak må 
grunneierlaget gjennomføre en grunnleggende verdidebatt. 
 
 
Sak 7 – Overtrekksgebyr gårdskonto 
Styret har henvendt seg til Ofoten Sparebank angående saken. Banken redegjør for 
overførselen av det angjeldende beløp og vedgår at overførselen har skjedd ved en telefonisk 
henvendelse til banken uten å kunne dokumentere hvem som har bedt om overførselen. De 
vedgår mao å ha gjort en feil. 
 
 
 
 
 
Geir Elvebakk   Birger Gulljord  Per Helge Fedreheim 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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