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Saksliste 

1. Orienteringer

2. Tildeling av elgjaktplasser

3. Fastsetting ny tid årsmøte

4. Telenor bygger ut 5G nettet

5. Salg av fiskekort

6. Garnbøtekurset og fiskekonkurranse

7. Andelslag for maskiner

Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

• Inn- og utgående post siden forrige møte

• Kontrolløravtale med Stein Viggo Jakobsen og Ole Johnsen er fornyet.

• Ny kontrolløravtale inngått med Bjørn Hermann Pedersen.

• Eiendomsoverdragelse 28/9 fra Edgar P J Ingebrigtsen til Arvid Mikal Ingebrigtsen.

Annonsert i fremover at overdragelsen skjedde 11.02.2020.

Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 

I hht. kriterier for utvelgelse av elgjegere foreslås følgende vedtak for årets elgjakt: 

• Snubba/Lenvik jaktlag:

o Torkel Dalmo, Mathis Eira, Tom Amundsen, Kai Mathisen, Geir Elvebakk

Moski, Stein Erik Eilertsen, Eldar Langseth og Kristian Køhl tildeles ordinær

jaktplass.

o Dersom det blir ledig jaktplass etter første jaktuke eller jegere trekker seg

tildeles jaktplass i prioritert rekkefølge til henholdsvis Hallgeir Gulljord (som

ønsker plass i uke 2) og Magnus Amundsen.

• Østervik jaktlag:

o Jan Håvar Nymo, Torstein Johansen, Paul Pincus, Vidar Øyen, Jon-Arne

Fagerjord, Trond Fagerjord, Sølve Utstøl Pettersen og Mats Nymo tildeles

ordinær jaktplass.

• Jaktplass forplikter deltagelse i minimum en uke av jakta.
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Sak 3 – Fastsetting ny tid årsmøte 

Pga. Korona-situasjonen ble årsmøtet utsatt og nytt tidspunkt og styret har vedtatt følgende: 

o Nytt tidspunkt for årsmøte fastsettes til lørdag 15. august 2020, kl. 1200 på Snubba

grendehus.

o Ny innkalling med den nye datoen sendes til grunneierne sammen med informasjon

om at årsmøtet vil bli gjennomført i hht. gjeldende smittevernregler.

Sak 4 – Telenor bygger ut 5G nettet 

Styret har mottatt en e-post fra Norland Utmarkslag om avtaleforslag ifm. Telenors 

utbyggingen av 5G nettet. De anbefaler at det benyttes en avtale hvor vederlaget for 

rettighetene fastsettes til er årlig beløp som er gjenstand for årlig indeksregulering i henhold 

til konsumprisindeksen. De har laget et kontraktforslag som kan bruke som mal dersom noen 

skulle få en slik henvendelse.  

Styret diskuterte dette og synes det er et bra forslag, men at det ikke ligger innenfor 

grunneierlagets mandat å bestemme hva den enkelte grunneier skal gjøre. Styret vil likevel 

informere grunneierne om dette på det kommende årsmøtet i august. 

Sak 5 – Salg av fiskekort 

I disse Korona-tider er mange forsiktige og i Norge har man vært flink til å følge de generelle 

smittevernreglene. Styret diskuterte om det skal lages anbefaling for salg av fiskekort og 

kontrollører.  

Salg av fiskekort skjer hovedsakelig på nett/mobil og i butikk i Bogen. Butikken er fortrolig 

med salg og håndtering av smittevernregler slik at det ikke anses som et problem. Salg hos 

lokale selgere anses heller ikke som problematisk, men ved utlevering av fiskekort informeres 

kortselgerne om å vise aktsomhet. 

Kontrollører gis informasjon om at det ved kontroll bør unngås å ta i annens fiskekort, men be 

fiskeren legge det fra seg eller holde det slik at kontrollør kan se det uten å ta i fiskekortet. 

Sak 6 – Garnbøtekurset og fiskekonkurranse 

Garnbøtekurset som var planlagt 6. april måtte avlyses pga. Korona-situasjonen. Styret ble 

enig om å prøve å få det arrangert i løpet av uka før årsmøtet. Bente sjekker med Roy 

Elvebakk som er kursholder. 

Styret diskuterte fiskekonkurransen som er planlagt i sommer og enig om følgende: 

o Fiskekonkurransen gjennomføres over 2 uker og avsluttes fredag 7. august kl. 12 med

premieutdeling på Snubbadagen.

o Grunneierlaget bidrar med sesongkort for fiske 2021.

o Økonor gruppen bidrar med to gavekortpremier.

http://ieg.hitos.no/organisasjon/styret/eksempel_kontrakt_5G.pdf
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Sak 7 – Andelslag for maskiner 

Styret diskuterte forslag fra en grunneier om å opprette et andelslag for forvaltning av 

maskiner.  

Styret konkluderte med at det ikke er innenfor grunneierlagets mandat å drive andelslag for 

forvaltning av maskiner selv om det kan være av interesse for enkelte grunneiere. Styret vil 

informere årsmøtet om dette. 

Odd Dalmo Bente Østli Eilertsen Geir-Arne Mathisen 

Eldar Langseth Kai Mathisen 
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