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Protokoll styremøte 23. mars 2019 
 
Tid:  Lørdag 23. mars 2019, kl. 1600 - 1830 
Sted:  Lenvik/Hammaren 
Tilstede:  Odd Dalmo, Bente Østli Eilertsen, Eldar Langseth,  
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Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Oppsummering elgjakta 2018 
3. Årsmelding og regnskap 2018 
4. Sesongkort-premie Snubbarennet 
5. Enklere salg av grunneierkort/bygdekort  
6. Lavterskel fiskekonkurranse 
7. Innkomne saker til årsmøtet 
8. Styrets forslag til årsmøtet 
9. Presentasjon av grunneierlaget 
10. Innkjøp av fiskekortblokker 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
• Kurs i garnbøting 
• Arbeidet med ny bestandsplan 
• Utmarksseminar/årsmøte Nordland utmarkslag 

  
Sak 2 – Oppsummering elgjakta 2018 
Det ble orientert om elgjakta som ble gjennomført på en god måte. Hele kvota felt og Snu-
bba/Lenvik var ferdig 2.10 og Østervik 30.10. 
 
Sak 3 – Årsmelding og regnskap 2018 
Kasserer orienterte om regnskapet som er ferdig revidert. Forslag til årsmelding ble også 
gjennomgått og ble godkjent uten merknader. Både regnskap og årsmelding sendes til 
grunneierne før årsmøte. 
 
Sak 4 – Sesongkort-premie Snubbarennet 
Styret diskutert muligheten for å bidra med sesongkort i premie til det årlige Snubbarennet 
som arrangeres påskeaften, samt Snubbadagen første helg i august. Styret vedtok følgende: 
 

Grunneierlaget bidrar med ett sesongkort fiske til Snubbarennet, samt et sesongkort 
småviltjakt til Snubbadagen. 
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Sak 5 – Enklere salg av grunneierkort/bygdekort  
I dag kan alle fiskekort, med unntak av grunneierkort og bygdekort, kjøpes over nett eller 
mobil. Styret diskuterte muligheten for en enkel ordning for mobilsalg og bestemte å prøve 
dette denne sesongen ut fra følgende opplegg: 

• Salg ivaretas av Bente Ø Eilertsen ved bruk av Vipps/mobil. 
• Kort bestilles ved å ringe eller sende SMS. Følgende må inkluderes i bestillingen: 

o Type kort; grunneierkort eller bygdekort 
o Fullt navn og bostedsadresse på person som skal ha kortet 

• Det sjekkes på vanlig måte om kjøper er kvalifisert for grunneierkort/bygdekort. 
• Når pengene er betalt via Vipps skrives det ut et vanlig fiskekort som det tas bilde av 

og sendes som melding til kjøperen.  
 
Sak 6 – Lavterskel fiskekonkurranse 
Som et ledd i å øke fiskeinteressen ble det diskutert mulighet for å skape oppmerksomhet for 
fiske ved å arrangere en lavterskel fiskekonkurranse. Styret er enig å prøve å få til dette i løpet 
av årets fiskesesong ut fra følgende opplegg: 
 

• Fiskekonkurransen gjennomføres over en periode på en uke. 
• For deltagelse kreves gyldig fiskekort. 
• Premiere ut fra idealvekt som trekkes. 
• Hver fisker kan delta med max 3 fisker. 
• Premiere vinner(e) med gratis sesongkort neste fiskesesong, og kanskje andre premier 

som gis av eventuelle sponsorer. 
• Fiskekonkurransen avsluttes på Snubbadagen der vinnerne premieres. 
• Det utføres enkel kontroll ved at det sendes inn bilde av fisken sammen med gyldig 

fiskekort, samt at vekta på fisken skrives i meldinga. 
• Bente og Kai organiserer fiskekonkurransen. 
• Torvald ivaretar rollen som kontrollør. 

 
Sak 7 – Innkomne saker til årsmøtet 
Innen fristen 24. februar et er kommet inn et forslag om endringer i forbindelse med elgjakta. 
Styret diskuterte dette og er omforent om et felles synspunkt til forslaget. 
 
Sak 8 – Styrets forslag til årsmøtet 
Styret ønsker ikke å foreslå endringer i godtgjørelser, men ønsker å foreslå at revisorene også 
får en godtgjørelse på 500 kroner. 
 
Det orienteres ellers om disse sakene på årsmøtet: 

• Kort oppsummering av fisket 2018 
• Kort oppsummering av elgjakta 2018 
• Kort oppsummering av småviltjakta 2018/2019 
• Sesongkort-premie Snubbarennet/Snubbadagen 
• Prøveordning enklere salg av grunneierkort/bygdekort via Vipps/mobil 
• Lavterskel fiskekonkurranse 
• Reveskyting  
• Oppfordre grunneierne til å komme med gode fiskehistorier som kan brukes til å 

profilere fiske i vassdraget. 
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Tema/innlegg: Planen var å få kommunen til å orientere om arbeidet med ny arealplan, men 
det kan ikke den aktuelle dagen. Alternativt forslag som ble diskutert er at leder gir en 
orientering rundt arbeidet med ny bestandsplan. 
 
Styret ønsker ellers å foreslå at garnfiske får samme sluttdato som øvrig fiske, dvs. 15. 
september. 
 
Sak 9 – Presentasjon av grunneierlaget 
Evenes kommune inviterer til å gi en kort presentasjon av grunneierlaget. Styret diskuterte 
dette og vil primært fokusere på fiske da det ikke er ønskelig med større trykk på småviltjakt 
slik småviltbestanden er i dag. Tidligere har fiskekonsulenter sagt at vi har et unikt 
fiskevassdrag med kun ørret og med god produksjon. Dette og mer kan med fordel være del 
av beskrivelsen. Leder jobber frem et forslag som kan sendes til kommunen. 
 
 
 
 
 
Odd Dalmo  Bente Østli Eilertsen  Eldar Langseth 
 
Torvald Johansen  Kai Mathisen 
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