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Sted:  Snubba grendehus 

Tilstede:  Per Helge Fedreheim, Torvald Johansen, Geir Elvebakk og Kai Mathisen  

 

 

Saksliste: 

 

1. Orienteringer 

2. Årsmelding og regnskap 2009 

3. Innkomne saker til årsmøtet 

4. Styrets forslag til årsmøtet 

5. Tildeling av jaktplasser 

6. Vassdraget og veisalt 

7. Fiskekort over mobiltelefonen 

 

 

Sak 1 – Orienteringer 

 

 Inn- og utgående brev siden forrige møte 

 Oppsummering fra møte Geir deltok på ifm Samerettsutvalgets II rapport 

 Registrering av grunneierlaget i Brønnøysundregisteret legges på is. 

 

  

Sak 2 – Årsmelding og regnskap 2009 

 

Forslag på årsmelding ble godkjent. 

 

Regnskapet er ferdig, men enda ikke revisorgodkjent. Kasserer oversender regnskapet til 

revisor for godkjenning før årsmøtet. 

 

Årsmelding og foreløpig regnskap sendes til grunneierne sammen med øvrige 

årsmøtedokumenter. 

 

 

Sak 3 – Innkomne saker til årsmøtet 

 

Det er kommet inn tre saker fra grunneiere for behandling på årsmøtet. Styrets holdning til 

disse sakene ble diskutert og er slik: 

 

Forslag om fiske fra båt 

 Styret er positiv til forslaget. 
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Forslag om isfiske 

 Styret er positiv til forslaget. Mener imidlertid at det ikke bør være et særskilt 

fiskekort for isfiske, men at de ordinære korttypene også bør kunne gjelde for isfiske. 

 

Forslag om bruk av skuter 

 Styret støtter ikke forslaget da det ligger utenfor grunneierlagets mandat. 

 

 

Sak 4 – Styrets forslag til årsmøtet 

 

Styret ønsker ikke å fremme forslag om endringer i godtgjørelser. Styret bør ellers si noe om 

følgende på årsmøtet: 

 

 Oppsummering jakt og fiske 

 Samerettsutvalgets II rapport 

 Driftsplansamarbeid 

 

På forrige styremøte ble det enighet om å fremme to forslag til årsmøtet.  

 

 Nye jaktregler 

 Jakt- og driftsplanavtale for elg 

 

I forslaget til nye jaktregler er styret enig om å legge til et punkt 16 som sier at jegere er å 

anse som tillitsvalgte i grunneierlaget. 

  

 

Sak 5 – Tildeling av jaktplasser 

 

Følgende ble vedtatt: 

 

 Lenvik/Snubba jaktlag: 

o Eldar Langseth, Tom Amundsen, Kai Mathisen, Geir Elvebakk, Stein Erik 

Eilertsen, Per Tofte, Torkel Dalmo og Bård Jørgen Bårdsen tildeles jaktplass. 

o Dersom det blir ledig jaktplass etter første jaktuke eller jegere trekker seg tildeles 

jaktplass i følgende prioritert rekkefølge; 1) Kurt Akselsen og 2) Mathis Eira. 

 Østervik jaktlag: 

o Torstein Johansen, Paul Pincus, Jack Nymo, Vidar Øyen, Jan Hansen, Ragnar 

Front og Torgeir Olsen tildeles ordinær jaktplass.  

 Eventuell endring av jaktleder meldes inn til styrets leder innen 1.6.10. 

 Jegere som ikke har signert ”Avtale om jaktplass” mellom jeger og grunneierlaget må 

gjøre det innen 1.5.10 ellers kan jaktplassen mistes.  

 

 

Sak 6 – Vassdraget og veisalt 

 

Styret diskuterte bruken av veisalt og den betydningen det eventuelt kan ha for vassdraget. 

Ingen i styret har kompetanse på området og man er enig om å kontakte NJFF for å høre om 

de har kjennskap til problemstillingen rundt veisaltets betydning for fiske i vassdrag. 
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Sak 7 – Fiskekort over mobiltelefonen 

 

Grunneierlaget bruker i dag inatur.no for salg av fiskekort over Internett. De har nå også fått 

en ordning hvor fiskekort kan selges via mobiltelefonen. Det er enighet om at grunneierlaget 

også skal gå inn på ordningen for salg av fiskekort over mobiltelefonen for inneværende 

sesong. Dette orienteres om på årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

Torvald Johansen  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

 

Kai Mathisen  


