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Protokoll styremøte 16. mai 2022 
 
Tid:  Mandag 16. mai 2022, kl. 1900 - 2100 
Sted:  Gullstein/Snubba 
Tilstede:  Sissel Helen Roa, Geir-Arne Mathisen, Torvald Johansen,  

Bjarne Liljebakk og Kai Mathisen  
 
Saksliste 

1. Orienteringer 
2. Tildeling av elgjaktplasser 2022 
3. Bestandsplan for elgforvaltning 2022-2024 
4. Justering jaktregler Snubba/Lenvik jaktlag 
5. Sommerens lavterskel fiskekonkurranse 
6. Konstituering av nestleder i styret 
7. Oppfølging av årsmøtebestemmelser 

 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Sesongkort elvemunningen 
- Nordland utmarkslag. Bente Fankki som er vara for valgkomiteen vil fungere som medlem for 

valgkomiteen i det kommende året 
  
Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 2022 
Følgende ble vedtatt: 
I henhold til kriterier for utvelgelse av jegere vedtas følgende for elgjakta 2022: 

• Snubba/Lenvik jaktlag: 
o Mathis Eira, Tom Amundsen, Kai Mathisen, Eldar Langseth, Randi S Pettersen, Vegard Ø 

Rokvam, Magnus Ø Rokvam og Thorbjørn Dahlgren tildeles ordinær jaktplass. 
o Hallgeir Gulljord tildeles jaktplass i andre periode. Dersom jegere som kun jaktet første 

periode i fjor gir beskjed (innen 1.6) at de ønsker å jakte begge perioder vil den jegeren i 
førsteperiode som har lavest prioritet måtte gi fra seg plassen. 

• Østervik jaktlag: 
o Jan Håvar Nymo, Torstein Johansen, Vidar Øyen, Arne Helge Fedreheim, Ole Einar Nymo 

Olsen, Paul Pincus, Mats Nymo og Oscar Dario Opdal tildeles ordinær jaktplass. 
o Dersom det blir ledig jaktplass etter første jaktuke, jegere trekker seg eller avslutter jakta 

før kvote er felt tildeles reserveplass i prioritert rekkefølge til henholdsvis Jon-Arne 
Fagerjord og Trond Fagerjord. 

• Bestemmelser: 
o Jeger forplikter seg å akseptere jaktavtale, samt delta i minimum en uke av jakta. 
o Det skal være maks 8 samtidige jegere med gevær under jakta utenom eventuelle 

opplæringsjegere som styret tildeler plass til. 
o Jaktlagene forplikter seg til å følge gjeldende regler og bestemmelser i grunneierlaget, 

storvaldet og bestandsplanstyret. 
o Jaktfeltenes tildeling fastsettes av bestandsplanstyret/storvaldet og jaktlagene forplikter 

seg til en avskyting som er i tråd med dette. 
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Sak 3 – Bestandsplan for elgforvaltning 2022-2024 
Det ble gitt en kort info. om Evenes bestandsplanområde samt bestandsplan for elgforvaltning 2022-
2024 som er sendt til kommunen for godkjenning.  
 

 
 

 
 

Dersom planen godkjennes vil det bli rekordhøy avskyting i området til grunneierlaget de første 
årene da det er et mål å få ned elgstammen i området. 
 
Sak 4 – Justering jaktregler Snubba/Lenvik jaktlag 
Styret takker for innsendt forslag fra jaktlaget, og har etter grundige diskusjoner forslag til endringer 
som styret mener samsvarer bedre med forutsetningene for jakt i grunneierlaget.  
 
Dersom styrets justeringer aksepteres av jaktlaget og melding om dette sendes styrets leder innen 
1.7 kan endringene gjøres gjeldende fra høstens elgjakt. Alternativt kan jaktlaget, innen samme frist, 
sende inn nytt forslag som legger seg så nært som mulig til styrets anbefaling. Dersom styrets 
anbefaling ikke aksepteres eller nytt forslag ikke mottas innen fristen vil eksisterende jaktregler 
fortsatt være gjeldende. 
 
Sak 5 – Sommerens lavterskel fiskekonkurranse 
Sommeren lavterskel fiskekonkurranse ble diskutert. Enig om å følge samme opplegg som tidligere. 

• Konkurransen arrangeres de to siste ukene før Snubbadagen, dvs. 22.7 – 5.8 

• Alle med gyldig fiskekort kan delta uten ekstra kostand. Barn under 16 år trenger ikke kort. 

• Premiering 
o Sesongkort fiske 2023 
o Gavekort 500 kroner gitt av Østervik bygdelag 
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o Gavekort 500 kroner gitt av Økoråd-gruppen 

o Stor takk til bidragsyterne       

• Kontrollør: Torvald Johansen 

• Annonsering: EvenesNytt, nettside, plakater … 
 
Torvald og Kai organiserer fiskekonkurransen. 
 
Sak 6 – Konstituering av nestleder i styret 
Følgende ble vedtatt: 
 Geir-Arne Mathisen konstitueres som nestleder i styret. 
 
Sak 7 – Oppfølging av årsmøtebestemmelser 
Styret diskuterte saker som årsmøtet har bedt styret følge opp.  
 

Årsmøtebestemmelser Vedtak 

Heve godtgjørelsen til leder til kr. 5.000,-.  Tas til etterretning. 

Utrede godtgjørelser i grunneierlaget, inkl. 
kompensasjon til alle styremedlemmer for deres 
økonomiske utgifter, til neste årsmøte. 

Godtgjørelser ble diskutert og enig om at 
godtgjørelse til alle i styret bør fremmes for 
årsmøtet. Dvs. kasserer, nestleder, styremedlemmer 
samt varamedlemmer på møter der de deltar. 
Forslag til sats for godtgjørelse diskuteres nærmere 
på neste styremøte. 

Fiskereglene i §4 endres tilbake til opprinnelig 
ordlyd: «Hver eierenhet med fiskerett». 

Jordskiftedommen omtaler dette bl.a. på s.122, pkt. 
3. Styret får i oppdrag å utrede forslaget til neste år. 

Dette bør saksforbereders før behandling i styret og 
tas opp på et senere møte. 

Ved utsending av saksliste til årsmøtet bør 
fullmaktsskjema legges ved innkallingen. 

Tas til etterretning. 

Tydeligere i innkallingen til årsmøtet. Det legges til i 
innkallingen at ekstraordinat årsmøte innkalles og 
avholdes umiddelbart. 

Tekst i innkalling endres til:  

«Dersom det ordinære årsmøtet ikke er 
beslutningsdyktig innkalles og avholdes 
ekstraordinært årsmøte umiddelbart etter at det 
ordinære årsmøtet er avsluttet.»  

 
Snubba, 16. mai 2022 
 
 
 
Sissel Helen Roa  Torvald Johansen  Geir-Arne Mathisen 
 
 
 
Bjarne H Liljebakk   Kai Mathisen 


