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Protokoll styremøte 15. mai 2021 
 
Tid:  Lørdag 15. mai 2021, kl. 1600 - 1730 
Sted:  Gullstein/Snubba 
Tilstede:  Bjarne Liljebakk, Torvald Johansen, Bente S. Fankki og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Tildeling av elgjaktplasser  
3. Fastsetting av nytt tidspunkt for årsmøte 
4. Etablering av ny bestandsplan 2022-2024 
5. Sommerens lavterskel fiskekonkurranse 
6. Grunneierlagets Internett-side 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Fiskekort elvemunningen 

 
Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 
Følgende ble vedtatt: 
 

• Snubba/Lenvik jaktlag: 
o Mathis Eira, Tom Amundsen, Kai Mathisen, Geir Elvebakk Moski, Stein 

Erik Eilertsen, Eldar Langseth, Randi S Pettersen 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 Torkel Dalmo, 
Vegard Ø Rokvam og Magnus Ø Rokvam. 

• Østervik jaktlag: 
o Jan Håvar Nymo, Torstein Johansen, Torgeir Olsen, Paul Pincus, Vidar 

Øyen, Jon-Arne Fagerjord, Trond Fagerjord og Mats Nymo tildeles 
ordinær jaktplass. 

• Jaktplass forplikter aksept av jaktavtale, samt deltagelse i minimum en uke av jakta. 
 
Sak 3 – Fastsetting av nytt tidspunkt for årsmøte 
Følgende ble vedtatt: 
 

• Det utsatte årsmøtet avholdes lørdag 12. juni 2021, kl. 1200-1500 på Snubba grendehus. 
• Tema for årsmøtet blir «Geologi og landskap» holdt av Geir Elvebakk Moski. 
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Sak 4 - Etablering av ny bestandsplan 2022-2024 
Følgende ble vedtatt: 
 

• Styret ber årsmøtet om fullmakt til å arbeide frem en ny bestandsplan for 
elgforvaltning 2022-2024. 

• Styret gir Geir Elvebakk Moski og Kai Mathisen mandat for videre arbeid med 
bestandsplan innenfor Evenes kommune, men også muligheten for utvidelser i 
nærliggende områder om det skulle bli mulig.  

 
Sak 5 – Sommerens lavterskel fiskekonkurranse  
Fiskekonkurransen til sommeren ble diskutert: 
 

• Tidspunkt blir de to siste ukene før Snubbadagen, 
dvs. 23.7-6.8.  

• Konkurransereglene blir de samme som i fjor.  
• Artikkel og annonsering i EvenesNytt for juni. Må 

være klar før 26.5 og Bente følger opp.  
• Annen markedsføring kan være oppslag på tavler i 

nærområdet, utlegging på ulike Facebook sider og 
oppfordring til deling for å spre budskapet, nyhet på 
grunneierlagets nettside. 

• Grunneierlaget bidrar med et sesongkort fiske 2022 
som premie. 

• Sponsing av to øvrige premier. Bjarne sjekker med 
Geir-Arne om han har fått sjekket ut dette. 
 

Sak 6 – Grunneierlagets Internett-side 
I dag ligger grunneierlagets Internett-sider på Universitetets server noe det har gjort siden de 
ble laget for over 15 år siden. Det bygger også på gammel programvare og teknologi og det 
trengs å gjøres noe siden teknologien ikke lenger er supportert.  
 
Det bør gjøres noe med nettsidene og styret startet diskusjon om man trengte egen nettside 
eller om en Facebook-side kunne være nok. Styret konkluderte med at Facebook-side ikke vil 
gi samme gode informasjon som en nettside. Det ble enighet om at det skulle startes en 
prosess for å se på etablering av nye nettsider både med hensyn til innhold, leie av 
serverplass, Internett-domene, etableringskostnader osv. Bente hadde en kontakt som kunne 
sjekkes ut. 
 
 
 
 
 
 
 
Bjarne Liljebakk       Torvald Johansen       Bente Sigvaldsdatter Fankki       Kai Mathisen 
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