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Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  

 Årsmøte og utmarksseminar Nordland Utmarkslag 

 Endret eierforhold 26/35 

 Arbeidsgruppe for overordnet plan for elgforvaltning i Evenes 

 

  

Sak 2 – Brosjyre «Aktiviteter i Evenes» 

Som et ledd i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er kulturkontoret i 

Evenes kommune er i gang med å lage en brosjyre om lag og foreninger der disse kan 

presentere seg. Styret inviterte derfor kulturkonsulent Unn Kristin Laberg til møtet for å gi en 

orientering om dette. Styret er positiv til brosjyren og vil gjerne bidra i denne med relevant 

informasjon rundt jakt og fiske. 

 

Oppsummert vil grunneierlaget få to A4 sider med 2-3 bilder og tekst (500-1000 ord). Fristen 

for tekst og bilder er 1. april 2015. Laberg vil ordne med design/layout av sidene og sende til 

oss for gjennomsyn før ferdigstilling som er planlagt til Folkehelseuka 20.-26. april 2015. 

Leder koordinerer mot kulturkontoret. 

 

 

Sak 3 – Høring om arealstørrelse for medlemskap 

Den 11. januar 2015 ble høringsnotat for bestemmelse av arealstørrelse for å bli medlem i 

grunneierlaget sendt ut på høring til grunneierne med høringsfrist 15. februar 2015. Det kom 
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inn en høringsuttalelse som støtter styret, samt et årsmøteforslag som ønsker mer diskusjon på 

årsmøtet samt utsette avgjørelse. 

 

Dette er kanskje den mest grundige behandlede saken i grunneierlagets historie etter 

jordskiftesaken der grunneierlaget ble opprettet. Saken har vært diskutert på flere styremøter, 

på årsmøte 2014, høringsrunde hos alle grunneierne, og skal også behandles på årsmøte 2015. 

Styret er glad for at grunneierne støtter konklusjonene som fremkommer i høringsdokumentet 

og vil fremme dette for årsmøtet. 

 

 

Sak 4 – Årsmelding og regnskap 2014 

Forslag til årsmelding var sendt ut i forkant av møtet og ble gjennomgått. Styret støttet 

forslaget og det fremlegges årsmøtet uten endringer. 

 

Kasserer orienterte om regnskapet som vil ferdigstilles før 8. mars slik at resultatregnskapet 

kan sendes til grunneierne sammen med øvrige årsmøtedokumenter.  

 

 

Sak 5 – Innkomne saker til årsmøtet 

Innen fristen for innmelding av saker til årsmøtet var disse to sakene kommet inn: 

 

 Justering av kilopris elgkjøtt (Ragnar Fronth) 

 Høringsnotat om arealstørrelse tas opp på årsmøtet til diskusjon (Eldar Langseth) 

Sakene fremlegges årsmøtet. Styrets holdning er at styret ikke vil anbefale justering av 

kilopris for elgkjøtt til 30 kroner pr. kilo. Styret ønsker ellers at saken om arealstørrelse 

behandles sammen med styrets egen sak om arealstørrelse. 

 

 

Sak 6 – Styrets forslag til årsmøtet 

Styret ønsker ikke å foreslå endringer i godtgjørelser, dvs. beholde dagens satser som er: 

 

Godtgjørelse for leder    kr. 2.500,- 

Godtgjørelse for kasserer    ” 1.500,- 

Godtgjørelse for vev-koordinator   ” 2.500,- 

Godtgjørelse for jakt- og fiskekontrollør  ”    800,- 

Godtgjørelse for elgkjøttkontrollør   ”    600,- 

 

Det orienteres ellers om disse sakene på årsmøtet: 

 

 Eiendomsoverdragelse 26/69 

 Endret eierforhold 26/35 

 Kort oppsummering av fisket 2014 

 Kort oppsummering av elgjakta 2014 

 Kort oppsummering av småviltjakta 2014/2015 

 Telelinje mellom Østervik og Trollhøgda  

 

Tema for årsmøtet blir «Historisk tilbakeblikk på grunneierlaget». Geir og Kai forbereder. 
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På årsmøtet vil styret fremlegge saken rundt arealstørrelse for medlemskap i grunneierlaget 

som årsmøtet 2014 bestilte og som har vært på høring hos grunneierne. 

 

 

 

 

 

Odd Dalmo  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

Sigbjørn Astrup Kai Mathisen 


