Referat fra årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag
Dato: 21. juli 2007
Sted: Arnheim (gamle Akkarvik skole)
Leder Arild Burud ønsket velkommen og orienterte om utdeling av sakspapirene. Årsmøtet
godtok prosedyren.
Det er møtt 17 stemmeberettigede.

1: KONSTITUERING
Lederen spurte om innkalling og dagsorden kan godkjennes.
Vedtak: Enstemmig godkjent
Lederen foreslo Henrik Richardsen som dirigent og Siw Haugnes som referent.
Vedtak: Enstemmig godkjent
Leder ba om forslag på to til å underskrive protokollen (referatet). Erna Wilhelmsen og
Øistein Edvardsen ble foreslått.
Vedtak: Enstemmig godkjent
Henrik Richardsen overtok deretter møteledelsen.

2: STYRETS ÅRSMELDING
Dirigenten gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt og leste deler av årsmeldingen høyt.
KULTIVERING AV AKKARVIKELVA
Lederen utdypet punktet om ”kultivering av Akkarvikelva”.
Øistein Edvardsen spurte om arbeidet til Nordnorske Ferskvannsbiologer (NFB) får
økonomiske konsekvenser for Grunneierlaget og om rapporten de lager kan erstatte hele
eller deler av de to rapportene som kreves før tillatelse til kultivering kan gis.
Lederen svarte at arbeidet ikke gir økonomiske konsekvenser, dvs. at NFB har ikke søkt
Grunneierlaget om midler. Om rapporten kan erstatte det staten krever for å få tillatelse
til å kultivere Akkarvikelva vites ikke.
I diskusjonen var det flere som nevnte/mener at laksen ikke går gjennom jernrør, det er
ikke enighet om dette.
Resultat: Årsmøtet ber styret komme med innspill til NFB.
JAKTHYTTE
Lederen utdypet punktet om jakthytte. Nils Eilertsen og lederen svarte på spørsmål vedr.
bruk, økonomi o.l.
Resultat: Årsmøtet ber nytt styre jobbe videre med saken og sikre at ikke økonomiske
kostnader blir for store.

VINDMÅLING
Spørsmål ble besvart av og utdypning gitt av lederen. Det ble sagt litt om hva bekymringen
vedr. vindmøller består i og om estetikk og miljøforurensning.
Resultat: Ingen konklusjon ble trukket. Styret vil følge saken videre.
INTERNETT
Her ble det korrigert i forhold til årsberetningen: Domenet akkarvik.no eies av Haugnes
Kompetanse.
EIENDOMSREGISTERET
Lederen opplyste at Skjervøy kommune har lagt ut eierlistene på nett. Styret har den
lastet ned og skal bruke den bl.a. til å oppdatere medlemslistene og oversikten over
jaktområder.
JAKTREGLER
Det kom en henstilling om at bilnummer registreres og meldes til styret ved ulovelig jakt.
Samtidig ble det henstilt til at man ikke selv tar kontakt med jegeren.
ØKONOMI OG MEDLEMMER
Det ble opplyst at av 38 tilmeldte medlemmer har 27 betalt kontingenten for 2007.
Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning med korrigering vedr Internett og med de
henstillinger som kom under gjennomgangen.

3: REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING
Regnskapet finnes i årsmøtepapirene.
Ottar Friis, Årviksand, hadde tatt på seg revisorarbeidet. Revisor har ingen merknader til
regnskapet for juli 2006 – mai 2007.
Overskuddet er på kr 21 689,95. Lederen orienterte om enkelte av punktene.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent

4: AVSETNING ELLER FORDELING
FORSLAG FRA STYRET:
Overskuddet fra siste regnskapsperiode blir holdt av til de to større prosjektene
Grunneierlaget arbeider med, kultivering av Akkarvikelva og jakthytte ved Trolldalsvannet.
I diskusjonen kom det fram at møtet ønsker at de to store sakene prioriteres, men at laget
også må ha midler til andre nødvendigheter som f.eks. årsmøter.
Vedtak: Som foreslått i diskusjonen (Overskuddet for regnskapsperioden juli 2006 – mai
2007 prioriteres Grunneierlagets to store prosjekter, men slik at laget også har midler til
andre oppgaver som avvikling av møter).

5: REGLER FOR UTNYTTING AV OMRÅDET
Lederen orienterte om styrets forslag til jaktregler.
ANTALL KORT PR. DØGN
Nils Eilertsen foreslo at det begrenses til salg av maksimalt 5 kort pr. døgn, slik at første
punkt i reglene blir lydende:
Det selges døgnkort for kr 100,- pr døgn, maksimalt fem – 5 – kort pr. døgn, for
perioden fra jaktstart til nyttår.
Vedtak: Eilertsens forslag ble vedtatt med overveldende flertall
NÆRMESTE FAMILIE
Erna Wilhelmsen foreslo at ordene ”til nærmeste familie” strykes fra nest siste punkt i
styrets forslag.
Vedtak: Wilhelmsens forslag ble vedtatt med overveldende flertall
JAKTTID
Øistein Edvardsen foreslo at jakttid trekkes ut og blir stående alene som første punkt, slik
at første punkt i styrets forslag blir delt i to punkter, et om jakttid og et om salg av
døgnkort.
Dette er en redaksjonell endring som det ikke ble votert over.
JAKTRAPPORT
Det ble en diskusjon rundt problemet med manglende jaktrapporter.
Stein Andreassen foreslo at ved salg av jaktkort tas det et depositum på kr 100 som
tilbakebetales når fangstrapporten leveres.
Vedtak: Andreassens forslag ble enstemmig vedtatt
HELHETLIG BEHANDLING
Vedtak: Styrets forslag til jaktregler, med de endringene som ble vedtatt under
behandlingen ble enstemmig vedtatt.

6: INNKOMNE SAKER
SALG AV JAKTKORT
Den gamle ordningen med at Borgny Mikkelsen står for salg av jaktkort må avvikles, da hun
ikke ønsker å ta på seg salget videre.
Forslag fra styret:
Sigmund Mathisen, Henrik Richardsen og Odd Edvardsen deler på kortsalget.
Diskusjon:
Mange løsninger, fordeler og ulemper og fordeler med tre ansvarshavende ble diskutert.
Henrik Richardsen stilte følgende forslag:
Stein Andreassen forestår salg av jaktkort.
Vedtak: Richardsens forslag ble vedtatt med overveldende flertall

7: VALG
Styret kom med forslag på følgende styremedlemmer:
Arild Burud –to år – gjenvalg
Henrik Richardsen – styremedlem som erstatning for Borgny Mikkelsen – 1 år – ny
Levi Larsen – to år – gjenvalg
Styret kom med forslag på følgende varamedlem til styret:
Annie Pedersen – et år – gjenvalg
Styret kom med forslag på følgende som leder og kasserer til styret:
Leder: Arild Burud –et år – gjenvalg
Kasserer: Odd Edvardsen –et år – ny
Styret kom med forslag på revisor:
Ottar Friis –et år – ny
Vedtak: Alle ble enstemmig valgt med akklamasjon

AVSLUTNING
Borgny Mikkelsen ble takket av årsmøtet for flott og mangeårig innsats for bygda og for
Grunneierlaget. Hun fikk overrakt blomster, presang og taler fra lederen og fra Regine
Lockertsen.

NYTT:
Siden Øistein Edvardsen gikk før årsmøtets slutt, velges Regine Lockertsen til å undertegne
protokollen.

Siw Haugnes
referent
Regine Lockertsen (sign)
undertegner

Erna Wilhelmsen (sign)
undertegner

