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Protokoll styremøte 19. september 2020 
 
Tid:  Lørdag 19. september 2020, kl. 1300 - 1500 
Sted:  Snubba grendehus 
Tilstede:  Odd Harald Dalmo, Torvald Johansen, Geir-Arne Mathisen og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2020 
3. Oppsummering fiskesesongen 2020 
4. Regler for tilbakeføring av returnert utbytte 
5. Endring i fiskereglene 
6. Forberedelse årsmøtet 2021 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Eierskifte eiendom 27/37 
- Kontrolløravtale tegnet med Bjørn H Pedersen 
- Kontrolløravtale tegnet med Helfrid Akselsen 
- Åpent informasjonsmøte om elgforvaltning 
- Tildeling årets elgjakt 

  
Sak 2 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2020 
Følgende ble vedtatt: 

Prisstigningen de siste 12 månedene er på 1,7 % (SSB’s konsumprisindeks) og 
kiloprisen for elgkjøtt i 2020 fastsettes derfor til kr 68,20. 

 
Sak 3 – Oppsummering fiskesesongen 2020 
Fiskekortsalget hos lokale kortselgere er ikke ferdig oppgjort, men ut fra kortsalget på 
nett/mobil (ca. 10% økning) ser det ut til at det kan bli en liten økning fra i fjor. Totalt er det 
solgt 304 fiskekort på nett/mobil og det siste ble solgt 14.9 slik at det fiskes helt til fiskeslutt. 
 
Vært spørsmål fra grunneier om hvem som kan fiske med garn. Her er reglene klare: 

• Hver eierenhet med garnrett kan fiske med inntil 3 garn av max. 30 m lengde og med 
inntil 22 mm maskestørrelse.  

• Garnfiske er kun tillatt i perioden 1. juli til og med 25. august (nå 15/9).  
• Garnene skal merkes med gnr. og bnr.  
• I en prøveperiode er det også åpnet for at de som kjøper båtfiskekort kan fiske med 

grunneierlagets ruser og garn med maksimum 22mm maskevidde. 
 
I praksis betyr det at alle kan fiske med garn under visse forutsetninger. 
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Sak 4 – Regler for tilbakeføring av returnert utbytte 
Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å vurdere regler for hvor lang tid det skal gå før midler som 
blir returnert skal tilbakeføres til grunneierlaget. Styret skal da legger frem forslag til neste 
årsmøte.  
 
Startet diskusjonen, stikkord: 

• Med gode rutiner for oppfølging av returnerte midler vil vi ikke komme i situasjon der 
man ikke finner ut det.  

• Den generelle foreldelsesfristen i økonomisaker er 3 år. Kanskje kan vi bruke 5 år. 
• Etter eierskifte, skal ny eier kunne kreve å få utbetalt utbytte som skulle gått til 

tidligere eier. 
 
Diskuterer dette videre på neste styremøte og forsøker da å lande et forslag som kan fremmes 
for årsmøtet. 
 
Sak 5 – Endring i fiskereglene 
Årsmøtet vedtok at garnfiske skal være tillatt i perioden 1.6 – 15.9. Styret vedtok følgende 
endring i fiskereglenes §6: 
 

….. Garnfiske er tillatt i perioden 1. juni til og med 15. september. … 
 
Antall fluer ved oterfiske ble også diskutert på årsmøtet uten at det ble gjort noe vedtak. Ut fra 
forståelsen av diskusjonen der bør oterfiske tolkes som fiske med ubegrenset antall fluer på 
snøret da dette regulerer seg selv hva som er mulig i vassdraget. Trenger nok ikke presisere 
dette i fiskereglene, men at det er slik det skal forstås når det snakkes om oter i vassdraget. 
 
Sak 6 – Forberedelse årsmøtet 2021 
Årsmøte holdes lørdag 27. mars 2021 kl. 1200 på Snubba grendehus.  
Enkel servering med snitter etc. slik som tidligere. 
Leder følger opp og lager forslag til årsmelding som diskuteres på styremøte over nyttår. 
Kasserer forbereder regnskapet og får dette revidert før årsmøtet.  
Leder sender ut melding om årsmøtet over nyttår og ber der om innspill på saker.  
Som tema på årsmøtet kan vi prøve på nytt med naturfotografen som Geir-Arne kjenner og 
som vi ikke fikk til i år. Geir-Arne følger opp dette. 
Alle tenker ellers på andre aktuelle tema til neste styremøte. 
 
 
 
Odd Harald Dalmo    Torvald Johansen    Geir-Arne Mathisen    Kai Mathisen 
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