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Tid:  Lørdag 8. mai 2010, kl 1500 - 1645 

Sted:  Gullstein, Snubba  

Tilstede:  Per Helge Fedreheim, Bersvein Gulljord, Sigbjørn Astrup,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  

 

Saksliste: 

 

1. Orienteringer 

2. Justering av fiskeregler 

3. Fiskebrosjyre og fiskekortplakat 

4. Søknad om jaktplass 

 

 

Sak 1 – Orienteringer 

 

 Inn- og utgående post siden forrige møte 

 Endring av jaktleder Østervik jaktlag 

 Nye jaktregler vedtatt av årsmøtet 

 Møte om driftsplansamarbeid 

 Sesongkort elvemunning kan kjøpes av Eldar Langseth 

 

  

Sak 2 – Justering av fiskeregler 

 

På grunn av årsmøtets vedtak om fiske fra båt og isfiske må eksisterende fiskeregler justeres. 

Endringene justeres inn i paragrafene 4, 5 og 9. 

 

Til neste årsmøte vurderer styret om det skal legges frem forslag om reduksjon av antall 

fiskekortkategorier. 

 

 

Sak 3 – Fiskebrosjyre og fiskekortplakat 

 

På grunn av endrede regler må fiskebrosjyre endres. Utsendt forslag på både fiskebrosjyre og 

fiskekortplakat ble godkjent på møtet, og disse settes opp på grunneierlagets tavler. Tavla i 

Østervik har ramlet ned, og det er enighet om at bygdelaget i Østervik setter opp tavla og at 

de får benytte den dersom det er plass. 

 

 

Sak 4 – Søknad om jaktplass 

 

Følgende ble vedtatt: 



 

Indre Evenes Grunneierlag 
http://ieg.hitos.no 

Østervik jaktlag 

 William Gaard tildeles jaktplass i Østervik jaktlag for elgjakta 2010 under forutsetning 

av at tidligere ”Avtale om jaktplass” mellom jeger og grunneierlaget gjøres gjeldende. 

 Siden søknaden om jaktplass er sendt etter ordinær søknadsfrist gjelder jaktplassen 

kun for elgjakta 2010. Ny søknad for senere år må derfor sendes innen ordinær 

søknadsfrist. 

 

Lenvik/Snubba jaktlag 

 Hugo Elvebakk tildeles tredje reservejaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag for elgjakta 

2010. Ny søknad for senere år må sendes innen søknadsfristen. 

 

 

 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

 

Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


