
Referat fra årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag

Tid: 24. Juli 2004 kl 17:00-19:30

Sted: Arnheim (skolen)

1: Konstituering

Lagets leder Stig Mikkelsen ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Stig Mikkelsen ble enstemmig valgt til møteleder, Siw Haugnes til referent og Nils Eilertsen og 
Sigmund Mathiasen ble valgt til å underskrive referatet.

2: Beretning og regnskap

Stig Mikkelsen orienterte kort om styrets aktiviteter fra forrige årsmøte (26. Juli 2003) til nå.

Regnskapet ble opplest og orientert om av Stig. Regnskapet viser en inntekt fra forrige årsmøte på 
kr 4 273.- og en total beholdning på kr 16 222,-. Forskjellen mellom regnskapet og beholdningen 
gir et overskudd (avvik) på kr 17,-.

Inntektene har bestått av kontingent, salg av jaktkort og utleie av grunnen til en hundeklubb for 
opplæring av jakthunder.

Øistein Edvardsen har revidert regnskapet og anbefaler at årsmøtet godkjenner det.

Avstemming:

Beretning og regnskap ble enstemmig godkjent.

3: Forslag til nye vedtekter

Stig gjennom gikk forslaget til nye vedtekter paragraf for paragraf.

§ 1 Utmarkslag

Ingen merknader

Forslag:

Navnet på grunneierlaget skal fortsette å være ”Akkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag”.

§ 2 Formål og arbeidsfelt

Det ble diskusjon vedr. det å utvide arbeidsfeltet til også å forvalte fiskeressurser. Stig forklarte at 
det skyldes ønske om å om mulig styrke Storelvas bestand av sjørøye og ørret.

§ 3 Avgrensning

Det ble diskusjon om hvorvidt det er riktig å trekke Søre-Rekvik ut av det geografiske området som 
Grunneierlaget skal dekke.

Forslag:

Ny § 3 foreslås endret slik at de gamle vedtektenes geografiske avgrensing består slik at 
paragrafen vil lyde:



”I nord Akkarvik m/Akkarvikdalen med tilliggende fjellpartier (Kirkenes og Trolltinn) til og 
med Søre Rekvik. I øst langs østsiden av Kirkenesfjellet til og med Lillekjellvåg (grense mot 
gnr. 59, bnr. 4). Deretter i vestlig retning i sammenheng, som omfatter Akkarvik, Nesset,  
Lillevik, Gjetvik, Sotnes, Skarvesteinen og til Breiskardtind (grense mot gnr. 62, bnr. 4).”

§ 4 Arbeidsår og forpliktelser

I forbindelse med denne paragrafen fremmet Øistein Edvardsen følgende

Forslag:

Alle ”formann/forkvinne” byttes it med ”leder”.

§ 5 Innmelding

Det ble diskusjon om betingelsene for å bli medlem i laget og det ble fremmet flere forslag til 
endring av 4. setning. Møtedeltakerne ble enige om å samle seg rundt nedenstående forslag til ny 
4. setning.

Forslag:

”Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere som har utmark i det området som avgrenses av 
§ 3.”

§ 6 Årsmøte

Det ble fremmet følgende

Forslag:

1. og 2. endres setning til ”Ordinært årsmøtet holdes innen 1. august hvert år.”

Fristen for innkalling til årsmøte endres fra ”to uker før årsmøtet” til ”30 dager før årsmøtet”.

Frist for innkomne forslag endres slik at de må ”være innkommet til styret minimum 45 dager 
før årsmøtet avholdes”.

§ 9 Planlegging

På spørsmål om kravet om 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer gjelder kun § 9 pkt. a. bekreftet 
Stig dette.

§ 10 Inntekter og utgifter

Forslag:

Siste setning strykes.

§ 12 Oppløsning

Forslag:

I nest siste setning strykes ”medlemmene/evt.” slik at paragrafen vil lyde ”Ved oppløsning 
tilfaller lagets eiendeler et veldedig formål i bygda”.

AVSTEMMING:

Styrets forslag til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt med de endringer som ble foreslått under 
gjennomgangen.



4: Forslag, idèer etc.

• Stig orienterte om fjorårets jaktresultat.
Liryper: 39 Fjellryper: 8 Hare: 53

• Medlemmers jaktrettigheter og jaktkort:
Hvert medlem får kun et jaktkort uansett antall eiendommer som omfattes av medlemskapet.
Laget plikter å dele ut kart over jaktterrenget til de som kjøper jaktkort.

• Salg av jaktkort:
Styret foreslår at hytteeiere og andre med tilknytning til bygda, men som ikke har eiendom eller 
medlemskap i grunneierlaget, skal kunne kjøpe jaktkort for kr. 250,- pr. år. Dette kortet kan ikke 
lånes ut til andre. Øvrige kan kjøpe jaktkort for kr. 70,- pr. døgn.
Avstemming: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

• Kontingent:
Det ble diskutert om medlemmer som ikke jakter kan få slippe å betale kontingent. 
Avstemming: Det ble enstemmig vedtatt at alle medlemmer skal betale kontingent og at 
kontingenten skal være kr 100,- pr. år.

• Jaktsesong:
Nærliggende grunneierlaget har startet sin jaktsesong 15. september, mens Akkarvik og Søre-
Rekvik grunneierlag starter jaktsesongen 20. september.
Avstemming: Årets jaktsesong ble enstemmig vedtatt å starte 15. september 2004.

• Skolebygningen:
Skolen eies av bygdelaget om nå er uten aktivitet. Faste årlige utgifter, inkl. forsikring er på ca 
kr 18 000. I tillegg er det behov for en del vedlikehold. Styret foreslår at Grunneierlaget hjelper 
til med vedlikeholdsarbeider og –utgifter etter evne.
Avstemming: Enstemmig vedtatt

• Storelva:
Det ble diskutert hva som må til for å få opp fiskebestanden i elva.
Avstemming: Årsmøtet gav sin enstemmige tilslutning til å gi Stig Mikkelsen og Nils Eilertsen 
i oppgave å undersøke hva som kan gjøres og ev. få arbeidet utført

5: Valg

Leder: Stig Mikkelsen ble enstemmig valgt

Styremedlemmer: Henrik Rikardsen, Borgny Mikkelsen, Sigmund Mathiasen og Odd Edvardsen 
ble enstemmig valgt.

Alle valg er gjort for et år.
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