
Indre Evenes Grunneierlag 
v/Kai Mathisen 
Venusveien 14 

9024 Tomasjord 
Tlf. 776 39 737 – 908 92 770 

 
 

Protokoll styremøte 24. februar 2007 
 
Tid:  Lørdag 24. februar 2007, kl. 1300 - 1530 
Sted:  Gullstein 
Deltagere:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Kristin Danielsen,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Ingen 
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Kontrolløravtaler 
3. Årsmelding og regnskap 2006 
4. Styrets forslag til årsmøte  
5. Innkomne saker til årsmøte 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
• Leder orienterte om inn- og utgående post siden forrige styremøte.  
• Overføringer av jaktrett 

- Fra Per Helge Fedreheim til Jack Nymo for 2007 
- Fra Jens Jenssen til Jan Hansen for 2007 
- Fra Aud Løvmo til Tom Amundsen for 2007 

• Bersvein Gulljord har fått begrenset politimyndighet for 2007. 
• Grunneierlaget støtter også søknad om begrenset politimyndighet for Kurt Akselsen. 
 
 
Sak 2 – Kontrolløravtaler 
Elgkjøttkontrollør 
Varigheten til elgkjøttkontrolløren knyttes til lengden av driftsplanperioden. Styret ønsker 
derfor å forlenge gjeldende avtale med Hans Martin Hanssen ut 2007. 
 
Fiske/jakt-kontrollører 
Styret i grunneierlaget ønsker å fornye kontrolløravtalene med Bersvein Gulljord, Ole 
Johnsen og Kurt Akselsen for sesongene 2007 og 2008. Eldar Langseth har trukket seg som 
kontrollør. 
 
 
Sak 3 – Årsmelding og regnskap 2006 
Regnskap gjennomgått. Inntekt jakt kr 98.500,- og inntekt fiske kr 47.385,- hvorav kr 15.262,- 
er forsinket innbetaling fra kortsalg i 2005.  
 
Årsmelding gjennomgått og godkjent. 



 

 
Sak 4 – Styrets forslag til årsmøtet 
Forslag om godtgjørelse for arbeide/oppdatering av vev’en ble diskutert. Styret foreslår en 
årlig godtgjørelse på kr 2.500,-. De andre godtgjørelsene foreslås uendret. 
 
På årsmøtet presenteres endringer i utbytte som et resultat av en vellykket driftsplan. 
 
Styret legger følgende saker frem for årsmøtet: 
 

• Personer som har gyldig kort for småviltjakt har også tillatelse til jakt på jerv på 
samme måte som jakt på gaupe praktiseres. 

 
• Styret gis fullmakt til å videreføre/etablere jakt- og driftsplanavtale for elg i inntil 5 

nye år, samt utvide driftsplansamarbeide med flere av naboområdene dersom disse 
ønsker å delta i et driftsplansamarbeide. 

 
 
Sak 5 – Innkomne saker til årsmøtet 
Innkommet forslag: 

• Punkt 10 i jaktreglene foreslås fjernet, og at det ikke skal være mulig for annet jaktlag 
å jakte i et jaktfelt som har felt sin kvote. 

 
Forslaget ble trukket. 
 
 
 
 
 
 
Geir Elvebakk   Kristin Danielsen  Jan Håvar Nymo 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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