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Protokoll styremøte 3. mars 2012 
 

Tid:  Lørdag 3. mars 2012, kl 1500 - 1800 

Sted:  Snubba grendehus 

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

Torvald Johansen og Kai Mathisen  

 

 

Saksliste: 

 

1. Orienteringer 

2. Valg av vektkontrollør for elgkjøtt og fiske/jakt-kontrollører 

3. Oppsummering elgjakta 2011 

4. Forslag regler for opplæringsjakt 

5. Årsmelding og regnskap 2011 

6. Innkomne saker til årsmøtet 

7. Styrets forslag til årsmøtet 

8. Eventuelt 

 

 

 

Sak 1 – Orienteringer 

 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Inn- og utgående brev siden forrige møte 

 Ny forskrift om hjorteviltforvaltning 

 Eierskifte 26/15 

 

  

Sak 2 – Valg av vektkontrollør elgkjøtt og fiske/jakt-kontrollører 

 

Ny kontrollør for elgkjøtt skal utpekes etter Birger Gulljord som har bedt om å bli fritatt fra 

vervet. Styret er enstemmig enig om at Odd Heimly utpekes som ny kontrollør for veiing av 

elgkjøtt for inneværende bestandsplanperiode. 

 

Perioden for fiske/jakt-kontrollørene må fornyes. Styret er enig om at de tre eksisterende 

kontrollørene får fornyet sine avtaler i ytterligere to år. 

 

 

Sak 3 – Oppsummering elgjakta 2011 

 

Det ble gitt en orientering om elgjakta og hvordan den har forløpt, samt hvordan bestanden av 

elg oppfattes. 
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Sak 4 – Forslag regler for opplæringsjakt 

 

Forslag til regler var sendt ut i forkant av møtet. Dette ble gjennomgått og diskutert, og 

reglene ble anbefalt lagt frem for årsmøtet med de justeringene som fremkom på møtet. 

 

 

Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2011 

 

Forslag til årsmelding var sendt ut i forkant av møtet. Årsmeldinga ble gjennomgått på møtet 

og ble godkjent. 

 

Kasserer orienterte om kostnader og inntekter, men regnskapet er enda ikke ferdig eller 

revidert. Foreløpig regnskap blir klar til 11.3 og sendes ut til medlemmene sammen med 

øvrige årsmøtepapirer. 

 

 

Sak 6 – Innkomne saker til årsmøtet 

 

Det var kommet inn to saker til årsmøtet innen fristen, og begge er fra Stein-Erik Eilertsen. 

 

1. Oppretting av fiskeutvalg (styret er positiv til dette) 

2. Gapahuk (styret har ingen innstilling til denne saken) 

 

 

Sak 7 – Styrets forslag til årsmøtet 

 

Styret foreslår ingen endringer i godtgjørelser for verv i grunneierlaget. 

 

Punkter til orientering på årsmøtet: 

 Kort oppsummering av fisket 2011 

 Kort oppsummering av elgjakta 2011 

 Kort oppsummering av småviltjakta 2011/2012 

 Befaring av elver ifm gjennomløp over vei 

 Fisker innsendt til Veterinærinstituttet 

 Fiskekonkurranser og styrets innstilling 

 

Per Helge jobber med mulige foredragsholdere for et foredrag på årsmøtet. 

 

Saker som styret fremmer for årsmøtet: 

 Regler for opplæringsjeger (se sak 4) 

 Bruk av terrenget til jaktprøveaktivitet (Kai formulerer) 

 

 

Sak 8 – Eventuelt 

 

Gavesøknad Ofoten Sparebank 

Det er mulig for organisasjoner som er kunde av Ofoten Sparebank å søke om gavestøtte. 

Søknadsfristen er 31. mars og Sigbjørn lager en søknad som sendes banken innen fristen.  
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Telefonlinje over Bjørkåsen/Lomvatnet 

Den aktuelle telefonlinja har vært ute av drift i flere 10-talls år. Grunneierlaget bør sende et 

brev til Telenor om at de av sikkerhetsmessige grunner bør fjerne den gamle linja. 

 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Torvald Johansen 

 

 

Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


