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Protokoll styremøte 20. februar 2016 
 
Tid:  Lørdag 20. februar 2016, kl. 1700 - 1915 
Sted:  Snubba 
Tilstede:  Odd Dalmo, Sigbjørn Astrup, Geir Elvebakk, Torvald Johansen og Kai 

Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Salg av fiskekort via SMS 
3. Årsmelding og regnskap 2015 
4. Innkomne saker til årsmøtet 
5. Styrets forslag til årsmøtet 
6. Jakt- og fiskekontrollører 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Arbeidet med ny bestandsplan 
- Statens vegvesen og kontakt ifm. Røytelva 
- Statens vegvesen og kontakt ifm. Hålogalandsvegen 

 
  
Sak 2 – Salg av fiskekort via SMS 
De siste årene har grunneierlaget hatt salg av fiskekort via SMS (unntatt sesongkort). Årsaken 
til at sesongkortene har vært holdt utenom er at det har vært en maksgrense på 300 kroner for 
å kunne selge kort via SMS.  
 
I år har Inatur innført en ny ordning og ekstraomkostningene har blitt lavere samtidig som 
maksgrensen er økt til 500 kroner. Styret bestemte at alle kort, unntatt grunneierkort, 
bygdekort og kort elvemunningen, nå skal tilbys som SMS-salg til følgende priser: 
 
    Ordinær SMS 
Døgnkort      70 kr     79 kr 
Ukekort     150 kr   169 kr 
Sesongkort    300 kr    338 kr 
Døgnkort båt    100 kr   113 kr 
Ukekort båt    250 kr   282 kr 
Sesongkort båt   500 kr   500 kr  
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Sak 3 – Årsmelding og regnskap 2015 
Kasserer ga en status for arbeidet med regnskapet og vil ha klart et foreløpig regnskap i løpet 
av måneden slik at det kan sendes til grunneierne sammen med resten av 
årsmøtedokumentene i første uke av mars. 
 
Forslag til årsmelding ble gjennomgått og ble godkjent med mindre justeringer. 
 
 
Sak 4 – Innkomne saker til årsmøtet 
Den 10. januar ble innkalling til årsmøtet sendt ut og fristen for å melde inn saker som ønskes 
tatt opp på årsmøtet ble satt til 13.02.2016. Det har ikke kommet inn saker innen fristen. 
 
 
Sak 5 – 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: 

• Kort oppsummering av fisket 2015 
• Kort oppsummering av elgjakta 2015 
• Kort oppsummering av småviltjakta 2015/2016 
• Status runde problematikken med fiskeoppgang i elver 
• Hålogalandsvegen   

 
Styret ønsker ellers å fremme disse sakene for årsmøtet: 

• Fiske med oter i en prøveperiode på to år og med rapporteringsplikt 
• Åpne for at det kan fiskes med garn i en 2 års periode for de som kjøper båtfiskekort  

 
Planlagt tema om «Hålogalandsvegen» på årsmøtet ser ut til å bli vanskelig å få til da 
tidspunkt ikke passer for den aktuelle foredragsholderen. Styret vil imidlertid vurdere et åpent 
møte om temaet senere denne våren. 
 
 
Sak 5 – Jakt- og fiskekontrollører 
Avtalene som grunneierlaget har med kontrollørene for fiske- og småviltjakt går ut i vår. 
Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort og ønsker å fornye de eksisterende avtalene for 2 
nye år. Leder tar dialogen med kontrollørene Ole Johnsen, Kurt Akselsen og Stein Viggo 
Jacobsen med tanke på å få de til å ta 2 nye år som kontrollør for grunneierlaget. 
 
 
 
Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Sigbjørn Astrup  
 
 
Torvald Johansen Kai Mathisen 
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