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Protokoll styremøte 22. september 2018 
 
Tid:  Lørdag 22. september 2018, kl. 1600 - 1830 
Sted:  Snubba/Gullstein 
Tilstede:  Eldar Langseth, Bente Østli Eilertsen, Torvald Johansen,  

Odd Harald Dalmo og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2018 
3. Høringsuttalelse hjorteviltplan 
4. Oppsummering fiskesesongen 2018 
5. Kurs i garnbøting 
6. Tiltak for økt interesse for fiske  
7. Forberedelse årsmøtet 2019 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Eiendomsoverdragelse 26/30 
- Geir-Arne måtte dessverre trekke seg fra årets jakt. 
- Tildeling årets elgjakt; 7 dyr til både Østervik og Snubba/Lenvik 

  
Sak 2 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2018 
Følgende ble vedtatt: 
 

Kiloprisen for elgkjøtt i 2018 holdes på samme nivå som i fjor, dvs. kr. 66,00 pr. kilo. 
Prisen inkluderer fellingsavgift som kreves inn av kommunen. 

 
Sak 3 – Høringsuttalelse hjorteviltplan 
Felles høringsuttalelsen fra de tre storvaldene i kommunen på felles hjorteviltplan for ETS-
kommunene ble gjennomgått. Styret synes det er gjort et godt arbeid og høringsuttalelsen 
støttes. 
 
Sak 4 – Oppsummering fiskesesongen 2018 
Kasserer har vært i kontakt med de lokale kortselgerne og inntektene her ser ut til å ligge 
rundt 10.000 kroner, og på internett/mobil er salget ca. 26.000 kroner. Totalt er dette noe 
lavere enn i fjor som var et godt år. 
Fisket i år oppleves som godt og størrelsen på fisken er i gjennomsnitt noe større enn i fjor. 
Det er fortsatt ønskelig at flere fisker i vannene. 
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Telefonnummer til lokale kortselgere er feil på nettsidene og info. tavlene og må rettes opp. 
Det er ingen kortselgere i Snubba etter at Odd Heimly sluttet. Det hadde vært ønskelig og 
Bente sier de kan påta seg denne oppgaven, og styret applauderer det.  
 
Enklere salg av grunneierkort/bygdekort ble diskutert og styret ønsker å prøve ut en ordning 
der Vipps/mobil kan benyttes. Opplegg for dette planlegges før neste sesong. 
 
I dag avsluttes garnfiske 25. august mens fisket ellers avsluttes 15.9. Dette er forvirrende for 
fiskerne og styret vurderer derfor å fremme sak for årsmøte om at garnfiske får samme 
sluttdato som øvrig fiske. 
 
Sak 5 – Kurs i garnbøting 
Styret diskuterte innspill om muligheten for å arrangere kurs i garnbøting og er positiv til et 
slikt tiltak. I dag er det ikke så mange som gjør det, men et slikt tiltak vil være med på å ta 
vare på en kulturarv samtidig som det er med på å øke oppmerksomheten for fiske i 
vassdraget. Et samarbeid med Snubba grendelag hadde vært fint å få til. Et passende tidspunkt 
hadde vært 1-2 uker etter årsmøtet slik at det kan reklameres for dette der og i referatet fra 
årsmøtet. 
 
Styret er enig om at vi jobber videre med dette og at Bente tar ansvar for å sjekke mulig 
samarbeid med grendelaget, kostnader, kursholder osv.  
 
Sak 6 – Tiltak for økt interesse for fiske 
I de forrige to sakene ble styret enig om to tiltak som kan ha betydning for fiskeinteresse; 
utvide garnsesongen og kurs i garnbøting. Andre ting som ikke krever for mye ble diskutert 
og styret landet på noen aktiviteter/tiltak som vurderes gjennomført. Et tiltak er mer aktiv 
bruk av e-post til informasjon og gode fiskehistorier. Et annet tiltak er lavterskel 
fiskekonkurranse over f.eks. en uke med gratis sesongkort i premie. Konsept for dette ses på 
til neste styremøte. Styret vurderer også å fremme en sak for årsmøtet der det åpnes for salg 
av f.eks. 3 sesongkort i elvemunningen. 
 
Sak 7 – Forberedelse årsmøtet 2019 
Årsmøteforberedelser: 

• Årsmøte holdes lørdag 13. april 2019 kl. 1200 på Snubba grendehus. Bente reserverer. 
• Enkel servering; snitter etc. fra Steinar Michaelsen i Bogen. Bente følger opp. 
• Leder følger opp valgkomiteen slik at de kommer i gang med arbeidet sitt over nyttår. 
• Leder lager ellers forslag til årsmelding som diskuteres på neste styremøte. 
• Kasserer forbereder regnskapet og får dette revidert før årsmøtet.  
• Leder sender ut melding om årsmøtet over nyttår og ber der om innspill på saker.  
• Leder sjekker om kommunen kan komme og ha et innlegg på årsmøtet om den 

kommende arealplanen.  
• Siste forberedelse til årsmøtet skjer etter at innkomne saker er kommet inn. 

 
 
 
 
Eldar Langseth Bente Østli Eilertsen  Odd-Harald Dalmo 
 
Torvald Johansen  Kai Mathisen 
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