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Protokoll styremøte 19. mars 2011 
 

Tid:  Lørdag 19. mars 2011, kl 1500 - 1730 

Sted:  Snubba grendehus 

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

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  

 

Saksliste: 

 

1. Orienteringer 

2. Årsmelding og regnskap 2010 

3. Innkomne saker til årsmøtet 

4. Styrets forslag til årsmøtet 

5. Markedsføring av tilbudene 

 

 

Sak 1 – Orienteringer 

 

Det ble gitt orientering om disse sakene: 

 

 Inn- og utgående post siden forrige møte 

 Eiendomsoverdragelser 26/7 og 27/24 

 Arbeidet med bestandsplan for elg 2011-2013 og møte med jegere 

 Nordland Utmarkslag, Per Helge Fedreheim vara i styret 

 Grunneierlagets Internettsider flyttet over til universitetets server med samme adresse 

 Sigbjørn orientert om stikkrenneproblematikk og fiskeoppgang. Møte/befaring med 

Statens vegvesen planlegges i mai. 

 

  

Sak 2 – Årsmelding og regnskap 2010 

 

Forslag til årsmelding var sendt ut i forkant av møtet, og denne godkjennes som styrets 

årsmelding som fremlegges på årsmøtet. 

 

Foreløpig regnskap ble utlevert av kasserer og ble gjennomgått. Noen små justeringer må 

gjøres før det sendes til revisorene for revisjon. 

 

 

Sak 3 – Innkomne saker til årsmøtet 

 

Ingen saker kommet inn fra grunneierne innen fristen som var 2. mars 2011. 
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Sak 4 – Styrets forslag til årsmøtet 

 

Styret ønsker ikke å legge frem forslag om endringer på godtgjørelser. Det bør ellers gis 

orienteringer om følgende: 

 

 Kort oppsummering av fisket 2010 

 Kort oppsummering av elgjakta 2010 

 Kort oppsummering av småviltjakta 2010 

 Arbeidet med bestandsplan for elg 2011-2013 

 Stikkrenneproblematikk og fiskeoppgang 

 Informere om at grunneier ved forespørsel kan få se rapporter og lignende  

 

Styret har tidligere diskutert evt. innledningsforedrag på starten av årsmøtene og i år vil styret 

prøve å få til et med tema “Bioenergi – mulig inntekt fra skogen”. Per Helge følger dette opp 

med aktuell foredragsholder. 

 

Styret ønsker å fremme disse sakene for årsmøtet: 

 

 Økning av forenklet forelegg fra 400 kroner til 800 kroner 

 Forlenge døgnkvote på 3 rype pr dag pr jeger i ytterligere 5 år 

 Oppheve kravet om jaktkort for jerv og gaupe, og heller innføre meldeplikt for de som 

går inn i terrenget for å jakte på jerv og gaupe. 

 Det utformes en sak om mulighet for å ta inn en opplæringsjeger i elgjakta. 

 

 

Sak 5 – Markedsføring av tilbudene 

 

Det er enighet om å prøve å få til en markedsføring av tilbudene til grunneierlaget gjennom 

reportasjer i aviser og lignende, for eksempel ifm isfiske, sommerfiske og småviltjakt. Per 

Helge Fedreheim følger opp dette for å se om det er mulig å gjøre noe gjennom bekjente 

innen mediebransjen. 
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Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


