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Protokoll styremøte 23. februar 2008 
 
Tid:  Lørdag 23. februar 2008, kl 1500 - 1900 
Sted:  Snubba, Gullstein 
Deltagere:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Kristin Danielsen,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Ingen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Avtaler ifm elgjakta 
3. Årsmelding og regnskap 2007 
4. Styrets forslag til årsmøtet 
5. Innkomne saker til årsmøtet 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Leder orienterte om: 

• Inn- og utgående post siden forrige styremøte. Spørsmål fra styremedlemmene 
angående dette ble besvart av lederen. 

• Overdragelse av eiendom 27/17 
 
 
Sak 2 – Avtaler ifm elgjakta 
Forslag på jegeravtale og jaktlagsavtale var sendt ut i forkant av møtet.  
 
Begge avtalene ble godkjent med justeringer som kom frem på møtet og gjøres gjeldende fra 
og med elgjakta 2008. 
 
 
Sak 3 – Årsmelding og regnskap 2007 
Regnskap ble orientert om og det viser at inntekten fra jakt er på kr 86.271,- og inntekten fra 
fiske er på kr 35.442,-.  
 
Årsmeldingen ble godkjent. 
 
 
Sak 4 – Styrets forslag til årsmøtet 
Årsmøtet 2007 ba styret om å vurdere godtgjørelser i grunneierlaget og legge frem eventuelle 
forslag til endringer. Godtgjørelsene i grunneierlaget har ikke vært justert på mange år, med 
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unntak av godtgjørelse for Internett-ansvarlig som ble opprettet i fjor. Styret diskuterte saken 
og legger frem følgende forslag for årsmøtet: 
 
Godtgjørelse for elgkjøttkontrollør  kr.    500,-  endres til kr    600,- 
Godtgjørelse for jakt- og fiskekontrollør  ”    500,-  endres til kr    800,- 
Godtgjørelse for kasserer    ” 1.200,-  endres til kr 1.500,- 
Godtgjørelse for leder     ” 2.000,-  endres til kr 2.500,- 
Godtgjørelse for Internett-ansvarlig   ” 2.500,-  uendret 
 
Orienteringspunkter til årsmøtets punkt 7 – Fiske, småviltjakt og elgjakt 
• Arealplan som kommunen har vedtatt 
• Hyttegrend på Herjangsfjellet 
• Kort oppsummering av fisket 2007 
• Fiskerett for barn under 16 år 
• Styrets oppfatning av hva som defineres som fastboende og gir rett til bygdekort. Dvs 

fastboende på en av gårdene 26, 27, 28 eller 93. 
• Kort oppsummering av jakta 2007 
• Oppnevning av ny kontrollør for elgkjøtt (Birger Gulljord) 
• Arbeidet med ny driftsplan 
• Skriftlige jaktavtaler/jegeravtaler innført 
 
Styret legger ellers ikke frem andre saker for avstemming. 
 
 
Sak 5 – Innkomne saker til årsmøtet 
Fristen for innsending av saker til årsmøte var 14. februar og tre forslag er kommet inn.  
 
Styret gikk gjennom og diskuterte de innkomne sakene og har følgende kommentarer til de 
enkelte forslagene: 
 

• Prosedyre for salg av grunneierkort (Hans-Martin Hanssen) 
o Styret oppfatter dette som et forslag på administreringen av kortsalget og 

anbefaler at årsmøtet overlater til styret å finne gode prosedyrer for salget. 
 

• Endring fiskeregler (Bersvein Gulljord) 
o Styret gir ingen kommentarer til saken. 

 
• Endring fiskeregler (Solveig Elvebakk) 

o Styret gir ingen kommentarer til saken. 
 
 
 
 
 
Kristin Danielsen  Jan Håvar Nymo  Geir Elvebakk 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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