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Tilstede:  Jan Håvar Nymo, Birger Gulljord, Per Helge Fedreheim, Torvald Johansen,  
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Sak 1 – Orienteringer 
 
Leder orienterte og redegjorde for inn- og utgående brev siden forrige møte. 
 
  
Sak 2 – Skadeskyting – ny behandling 
 
Geir Elvebakk og Kai Mathisen trer ut under behandling av saken. 
Saken utsettes til senere møte pga. stemmelikhet. 
 
 
Sak 3 – Årsmelding og regnskap 2008 
 
Årsmelding ble godkjent. 
 
Regnskap er ikke ferdig, men oversendes revisor for godkjenning før årsmøtet. Foreløpig 
regnskap sendes til grunneierne før årsmøtet. 
 
 
Sak 4 – Innkomne saker til årsmøtet 
 
Ankesakene går videre til årsmøtet uten anmerkninger fra styret. 
Forslag om sesongkort går videre til årsmøtet uten anmerkninger fra styret. 
Forslag om endring av jaktregler. Flertallet av styret mener at forslag til endring av jaktregler 
bør overlates til styret som kan legge frem eventuelt revidert forslag i 2010. 
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Sak 5 – Styrets forslag til årsmøtet 
 
Styret ønsker ikke å foreslå endringer i godtgjørelser. 
 
Styret ønsker å fremme sak for årsmøtet om skuddpremie på rev, kråke og mink under samme 
premisser som tidligere, men med dobbel skuddpremie på skabbrev.  
 
Styret ønsker å presisere jaktleders ansvar og rolle i jakta. 
 
 
Sak 6 – Tildeling av jaktplasser 
 
Styret har gjort følgende enstemmige vedtak: 
 
• Østervik jaktlag: 

o Torstein Johansen, Paul Pincus, Jack Nymo, Vidar Øyen og Jan Hansen tildeles 
jaktplass.  

o Jaktplassene forutsetter at bekreftet jaktrett er på plass innen 1.5.09. 
o Jaktlaget må velge jaktleder som meldes inn til styrets leder innen 1.7.09. 

• Lenvik/Snubba jaktlag: 
o Eldar Langseth, Odd Heimly, Kai Mathisen, Tom Amundsen, Geir Elvebakk, Stein 

Erik Eilertsen, Bård Jørgen Bårdsen og Torkel Dalmo tildeles jaktplass. 
o Dersom det blir ledig jaktplass etter første jaktuke eller jegere trekker seg tildeles 

jaktplass til henholdsvis Kurt Akselsen og John Jacobsen i prioritert rekkefølge.  
o Jaktplassene forutsetter at bekreftet jaktrett er på plass innen 1.5.09. 

• Jegere som ikke har signert ”Avtale om jaktplass” mellom jeger og grunneierlaget må 
gjøre det innen 1.5.09 ellers kan jaktplassen mistes.  

 
 
 
Per Helge Fedreheim forlot møtet etter behandling av sak 2. 
  
 
 
 
 
Torvald Johansen  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 
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Jan Håvar Nymo  Kai Mathisen  


