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Protokoll styremøte 18. november 2006 
 
 
Tid:  Lørdag 18. november 2006, kl. 1300 - 1530 
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. Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2006 
4. Oppsummering fiskesesongen 2006 
5. Oppsummering elgjakta 2006 
6. Justering av fiskeregler 
7. Jakt på jerv 

 
 
Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra telefonmøte 
Protokoll fra telefonmøte den 13. august 2006 ble godkjent. 
 
 
Sak 2 – Orienteringer 
• Leder orienterte om inn- og utgående post siden forrige styremøte.  
• Bersvein Gulljord har gjennomført kurs som kontrollør. Styret er enstemmig i at det søkes 

om begrenset politimyndighet for Bersvein Gulljord. 
• Grunneierlaget har fått en garanti fra kommunen for eventuelt underskudd på elgseminar 

som var planlagt høsten 2006, men som er blitt utsatt. Underskuddsgarantien på 5.000,- 
kroner vil bli søkt overført til 2007. 

 
 
Sak 3 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2006 
Kiloprisen for elgkjøtt 2006 fastsettes til kr 53,60 som fremkommer av indeksregulering etter 
SSB konsumprisindeks. 
 
 
Sak 4 – Oppsummering fiskesesongen 2006 
Totalt har det blitt solgt fiskekort for ca kr 31.000,-. Kasserer redegjorde for at ICA Nær i 
Bogen hadde avregnet kun 15 % for salg av fiskekort, mens det i avtalen skal avregnes 20 %. 



 

Mellomværende beløp tilbakeføres til ICA Nær i løpet av 2006. Det ble også opplyst at det 
ved et tilfelle tidligere har vært solgt 5 grunneierkort på en eiendom. 
 
 
Sak 5 – Oppsummering elgjakta 2006 
Hele kvota på totalt 13 dyr ble felt. I tillegg ble det felt en skadet kalv som ble levert til 
kommunen. Avskytningen var i henhold til driftsplanen og hadde en 50/50 fordeling mellom 
hann- og hunndyr 
 
 
Sak 6 – Justering av fiskeregler 
Som følge av at eieren av eiendommen 27/38, Josefa Sletthaug, døde i sommer fjernes §8 om 
særrettigheter knyttet til denne eieren fra fiskereglene. Dette ble enstemmig vedtatt og hennes 
arvinger informeres om dette. 
 
 
Sak 7 – jakt på jerv 
Styret vedtok enstemmig at småviltjaktkortet også midlertidig skal gjelde for jakt på jerv 
denne vinteren (på samme måte som for gaupe). Saken vil bli fremmet for årsmøtet for 
endelig godkjenning. 
 
 
 
 
 
Geir Elvebakk   Kristin Danielsen  Jan Håvar Nymo 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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