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Saksliste: 

 

1. Orienteringer 

2. Oppretting av fiskeutvalg 

3. Støtte til gapahuk 

4. Opplæringsjakt 

 

 

 

Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  

 Elgjaktplasser 2012 

 Eierskifte 27/18-19 og 27/36 

 Utbetaling av utbytte til grunneierne 

 

  

Sak 2 – Oppretting av fiskeutvalg 

Forslag til mandat og organisering av utvalget var sendt ut til styremedlemmene på forhånd, 

og det utsendte forslaget ble vedtatt. 

 

Utvalget skal bemannes med 3 personer og styret diskuterte aktuelle kandidater til utvalget. 

Styret kom frem til 3 meget gode kandidater og ble enig om å kontakte disse for å høre om de 

kunne være medlemmer i fiskeutvalget. Disse er: 

 

 Stein-Erik Eilertsen (leder) 

 Erling Reinslett 

 Sigbjørn Astrup 

 

 

Sak 3 – Støtte til gapahuk 

Årsmøtet har vedtatt at det skal innvilges støtte til to gapahuker ved Snubbavatnet og ved 

sørvestkanten av Ramnfløya til Ofoten og Sør-Troms jeger og fiskelag. Styret har også fått 

henvendelse fra Evenes Turlag om samarbeid om gapahuk i området rundt Sauen.  
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Styret diskuterte både betingelsene for støtte og henvendelsen fra Evenes Turlag. Under visse 

betingelser er styret er positiv til å koble disse sakene og ble enig om at det sendes brev til 

aktørene om dette. Styret utpekte også Geir Elvebakk til å koordinere et mulig samarbeid med 

hensyn til gapahukene. 

 

 

Sak 4 – Opplæringsjakt 

Regler for opplæringsjakt var tatt opp på årsmøtet og ble vedtatt med enkelte justeringer.  

Disse endringene har styret innarbeidet i reglene som legges ut på nettsidene til 

grunneierlaget. 

 

Forslag til søknadsskjema for deltagelse i opplæringsjakt var sendt til styremedlemmene i 

forkant av møtet. Søknadsskjemaet ble gjennomgått og godkjent med mindre justeringer. 

Skjemaet legges ut på nettsiden til grunneierlaget. 
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