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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Spørsmål ang. utmelding av grunneierlaget 

 
  
Sak 2 – Årsmelding og regnskap 2016 
Regnskapet er enda ikke klar, men det kan se ut til at salget av fiskekort er lavere enn i fjor. 
Kasserer gjør regnskapet klart før midten av mars (15.3) slik at det kan sendes ut til 
grunneierne sammen med øvrige årsmøtepapirer. 
 
Forslag til årsmelding ble gjennomgått og ble godkjent med mindre justeringer. 
 
 
Sak 3 – Innkomne saker til årsmøtet 
Den 8. januar ble innkalling til årsmøtet sendt ut og fristen for å melde inn saker som ønskes 
tatt opp på årsmøtet ble satt til 15.02.2017. Det har kommet inn et to-delt forslag fra en 
grunneier: 

• Endring av reglene for hvem grunneierkort kan utstedes til: 
o To grunneiere hvis det er flere eiere av samme eiendom 
o Grunneier og ektefelle/samboer 
o Grunneier og ett av grunneiers barn i alderen 16-20 år 

• Økning av fiskekortpris for grunneierkort fra kr. 50,- til kr. 100,- 
 
Styret støtter i utgangspunktet forslagene, men kunne ønske å endre det første forslaget til å 
gjelde to av grunneierne, ektefelle/samboer eller barn av disse som er over 16 år. 
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Sak 4 – 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 2016 
• Kort oppsummering av elgjakta 2016 
• Kort oppsummering av småviltjakta 2016/2017 
• Fiskevandring i Røytelva og Hundelva (Odd-Harald/Sigbjørn) 

 
Styret ønsker ellers å fremme disse sakene for årsmøtet: 

• Fjerne begrensningen på antall fiskekort i elvemunningen (jfr. sak forrige styremøte) 
• Fiske fra båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere (jfr. sak forrige styremøte) 
• Gjøre baglimit på rype, orre og tiur permanent 
• Gjøre isfiske som en permanent ordning 
• Fjerne fredningen av småviltjakt under elgjakta 
• Åpne for flytting av fisk til andre vann/elver/bekker i vassdraget 

o Kan bidra til fisk på steder der det var fisk tidligere. Ikke i myrhull eller 
lignende uten inn- og utløp.  

 
På forrige styremøte ble aktuelle tema for årsmøtet diskutert og det som synes mulig er å få 
Hans Gundersen til å holde et innlegg og vise en naturfilm fra Nordkalotten. Geir-Arne følger 
dette opp innenfor en ramme av 3.000 kroner. Vi legger da opp til å starte møtet med dette 
(maks. en time) og at grunneierne også kan ta med øvrig familie som er interessert 
 
 
Sak 5 – Årsmøte og utmarksseminar Nordland utmarkslag 
Nordland utmarkslag arrangerer årsmøte på Rognan fredag 10. mars. I forbindelse med 
årsmøtet arrangeres det også et utmarksseminar med flere interessante tema rundt drift av 
grunneierlag, forvaltning av rype, driftsplansamarbeid, ekspropriasjon og eiendomsrett, elg og 
overbeite, CWD på hjortevilt. 
 
Dersom det er noen i styret som ønsker å delta så er det åpent for det. 
 
 
 
Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Geir-Arne Mathisen 
 
 
Sigbjørn Astrup Kai Mathisen 
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