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Protokoll styremøte 7. mars 2020 
 
Tid:  Lørdag 7. mars 2020, kl. 1500 - 1710 
Sted:  Solli/Snubba 
Tilstede:  Odd Dalmo, Bente Østli Eilertsen, Geir-Arne Mathisen,  

Torvald Johansen og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Oppsummering elgjakta 2019 
3. Sesongkort-premie Snubbarennet 
4. Lavterskel fiskekonkurranse  
5. Årsmelding og regnskap 2019 
6. Innkomne saker til årsmøtet 
7. Styrets forslag til årsmøtet 
8. Årsmøte og utmarksseminar Nordland utmarkslag 
9. Kontrollør for fiske 

 
 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Kurs i garnbøting 
- Eierskifte 26/26, Sigbjørn Astrup overtatt eiendommen 
- Eierskifte 26/29, Geir Elvebakk Moski overtatt eiendommen 
- Eierskifte 27/1, Tone Elvebakk overtatt eiendommen 
- Eierskifte 27/6, Finn-Steinar Heimly overtatt eiendommen 
- Bankkontoer organisasjonsnummer 

  
Sak 2 – Oppsummering elgjakta 2019 
Det ble orientert om elgjakta som ble gjennomført på en god måte. Hele kvota felt og Snu-
bba/Lenvik var ferdig 25.10 og Østervik 30.11. Ett ekstra dyr tildelt Snubba/Lenvik jaktlag 
etter at ordinær kvote var felt 3.10. 
 
Sak 3 – Sesongkort-premie Snubbarennet 
Styret diskutert muligheten for å bidra med sesongkort i premie til Snubbarennet som 
arrangeres påskeaften. Styret vedtok følgende: 
 

Grunneierlaget bidrar med ett sesongkort fiske til Snubbarennet. 
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Sak 4 – Lavterskel fiskekonkurranse 
Som et ledd i å øke fiskeinteressen ble styret enig om å gjenta lavterskel fiskekonkurransen 
etter samme konsept som i fjor der premier ble utdelt på Snubbadagen. Grunneierlaget bidrar 
med sesongkort for fiske 2021, og i tillegg bidrar Økonor gruppen med gavepremie. Bente og 
Kai organiserer fiskekonkurransen. Torvald ivaretar rollen som kontrollør. 
 
Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2019 
Foreløpig regnskapet og forslag til årsmelding ble gjennomgått og ble godkjent uten 
merknader. Både regnskap og årsmelding sendes til grunneierne før årsmøte. 
 
Sak 6 – Innkomne saker til årsmøtet 
Innen fristen 14. februar er det kommet inn to forslag der begge gjelder fiskeaktivitet etter 
ordinær fiskeslutt. Styret diskuterte forslagene og ønsker å støtte disse kan være med på å 
skape økt fiskeinteresse. 
 
Sak 7 – Styrets forslag til årsmøtet 
Styret ønsker ikke å foreslå endringer i godtgjørelser. 
 
Det orienteres ellers om disse sakene på årsmøtet: 

• Kort oppsummering av fisket 2019 
• Kort oppsummering av elgjakta 2019 
• Kort oppsummering av småviltjakta 2019/2020 
• Jakttider småviltjakt 
• Pukkellaks fanget i elevmunningen 
• Sesongkort-premie Snubbarennet 
• Lavterskel fiskekonkurranse 

 
Tema/innlegg: Geir-Arne kjenner en naturfotograf som styret er enig om at han sjekker opp 
om kan være den som holder temainnlegg på årsmøtet. 
 
Styret ønsker ellers å foreslå at garnfiske får samme start- og sluttdato som øvrig fiske, dvs. i 
perioden 1.6-15.9. 
 
Sak 8 – Årsmøte og utmarksseminar Nordland utmarkslag 
Nordland Utmarkslag inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Fauske hotell (Scandic). 
Samlingen starter fredag 20. mars kl. 11.30 og avsluttes lørdag 21. mars kl. 12.45. Årsmøtet 
vil avholdes fredag 20. mars kl. 17.15. Det er mange interessante foredrag og styret er enig 
om at grunneierlaget bør delta. Enig om at Bente og Geir melder seg på. 
 
Sak 9 – Kontrollør for fiske 
Ny kontrollør for fiske bør på plass i år. Styret er enig om å sjekke med disse: 

• Odd Dalmo sjekker med Bjørn (samboer Signe Sørensen) 
• Geir-Arne sjekker med Svein Gundersen 

 
 
 
 
Odd Dalmo   Bente Østli Eilertsen  Geir-Arne Mathisen 
 
Torvald Johansen   Kai Mathisen 
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