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Tilstede:  Bjarne Liljebakk, Torvald Johansen, Geir-Arne Mathisen og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
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2. Oppsummering elgjakta 2020 
3. Sesongkort-premie Snubbarennet 
4. Lavterskel fiskekonkurranse  
5. Årsmelding og regnskap 2020 
6. Innkomne saker til årsmøtet 
7. Regler for tilbakeføring av returnert utbytte  
8. Styrets forslag til årsmøtet 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Eierskifte eiendom 26/15 

 
Sak 2 – Oppsummering elgjakta 2020 
Det ble gitt orientering om elgjakta i de 3 jaktfeltene som inngår i Indre Evenes Storvald. Det 
ble totalt felt 18 elg inklusiv Bergvik/Strand jaktfelt. I Snubba/Lenvik ble det 1.401 kg 
elgkjøtt og i Østervik ble det 1.019 kg. Totalt er dette høyeste antall kilo elgkjøtt i 
grunneierlagets historie.  
 
Observasjoner under jakt indikerer at det er sett bra med elg i jaktområdet til Indre Evenes 
Storvald, men det er imidlertid også negative trekk med elgstammen. For hele storvaldet er 
fødselsraten kalv pr. ku 0,44 noe som er lavere enn ønskelig. Andelen okser kunne også med 
fordel vært noe høyere, men det positive er at det er observert flere store okser i terrenget. 
 
Sak 3 – Sesongkort-premie Snubbarennet 
I fjor vedtok styret at Snubbarennet skulle sponses med et sesongkort fiske, men 
arrangementet ble avlyst pga. koronaen. Styret har derfor blitt enig om at det skal sponses 
med et sesongkort for fiske i år dersom Snubbarennet blir gjennomført. 
 
Sak 4 – Lavterskel fiskekonkurranse  
I fjor var andre året som grunneierlaget arrangerte en lavterskel fiskekonkurransen og 
deltagelsen ble noe høyere enn første året. Styret er enig i at det også i år skal legges opp til 
en lavterskel fiskekonkurranse i ukene før Snubbadagen. Geir-Arne sjekker muligheten for å 
finne sponsor til premieringen i tillegg til at grunneierlaget bidrar med et sesongkort for fiske. 
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Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2020 
Regnskapet som er revidert ble gjennomgått. Forslaget til årsmelding ble også godkjent av 
styret. Både regnskap og årsmelding sendes til grunneierne før årsmøte. 
 
Sak 6 – Innkomne saker til årsmøtet 
Det er ikke kommet inn forslag til behandling av saker på årsmøtet fra grunneierne. 
 
Sak 7 - Regler for tilbakeføring av returnert utbytte 
På siste årsmøte fikk styret i oppdrag å vurdere regler for hvor lang tid det skal gå før utbytte 
som blir returnert skal tilbakeføres til grunneierlaget. Det ble diskutert og følgende foreslås: 
 

• Utbytte som ikke har vært mulig å få overført til grunneier i løpet av 5 år kan 
tilbakeføres til grunneierlagets driftskonto.  

• Ved eventuelle krav om utbetaling av utbytte etter 5 år kan dette likevel gjøres dersom 
kravet er tilstrekkelig dokumentert. 

• Tiltak/forsøk som er gjort for å få overført utbytte til grunneier skal loggføres. 
• Styret tar stilling til hvert enkelt tilfelle der det kan være aktuelt å tilbakeføre utbytte 

etter 5 år. 
• Ved eierskifte kan ikke tidligere utbytte overføres til ny eier. 

 
Sak 8 – Styrets forslag til årsmøtet 
Styret ønsker ikke å foreslå endringer i godtgjørelser. 
 
Det orienteres ellers om disse sakene på årsmøtet: 

• Kort oppsummering av fisket 2020 
• Kort oppsummering av elgjakta 2020 
• Kort oppsummering av småviltjakta 2020/2021 
• Sesongkort-premie Snubbarennet 
• Lavterskel fiskekonkurranse 

 
Tema/innlegg: Geir-Arne kjenner en naturfotograf og han sjekker om han kan holde et 
temainnlegg på årsmøtet. 
 
Informasjonen som sendes til grunneierne bør si at årsmøtet kan bli utsatt dersom korona-
situasjonen skulle tilsi det. Varsel vil i så fall bli sendt ut senest 3 dager før årsmøtet. Styret 
tar endelig avgjørelse om eventuell utsettelse en uke før årsmøtet. Geir-Arne sjekker 
smittevernreglene som gjelder i kommunen før det avgjøres om eventuell utsettelse. 
 
 
 
 
Bjarne Liljebakk       Torvald Johansen       Geir-Arne Mathisen       Kai Mathisen 
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