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Årsberetning for Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag 
2008-2009 

 

Styret 
Det har i tiden siden siste årsmøte ikke vært avholdt formelle styremøter, men styret 
har holdt kontakt på telefon og epost gjennom perioden. 
 
Styret har i perioden bestått av følgende: 
 

Verv Periode Navn 
Styremedlem/leder 2007-2009 Arild Burud 
Styremedlem 2007-2009 Levi Larsen 
Styremedlem 2006-2008 Sigmund Mathiassen 
Styremedlem/kasserer 2006-2008 Odd Edvardsen 
Vara-/Styremedlem 2007-2008 Annie Pedersen 

 
Styret har i det siste året jobbet med følgende saker: 

Årsmøte 2008 
Årsmøtet 2008 ble ikke formellt korrekt avsluttet, siden de fleste fremmøtte gikk under 
behandlingen av en spesiell sak. Årsmøtet hadde da ennå ikke kommet til valg av nytt 
styre. På grunnlag av denne spesielle situasjonen besluttet det sittende styre å fortsette 
frem til årsmøtet 2009. Annie Pedersen, som opprinnelig var valgt som varamedlem har 
i perioden også fungert som styremedlem. 

Utvidelse av grunneierlaget 
I det siste årsmøtet ble det vedtatt:  
”Styret får i oppgave å lage forslag til vedtektsendringer for å utvide grunneierlaget så 
alle grunneiere kan bli medlemmer”  
Styret har sett nærmere på temaet og finner det vanskelig å utvide grunnlaget for 
medlemskap utover ”grunneiere som har utmark” (§5 i vedtektene). Dette skyldes de 
rammer som er gitt i lover og forskrifter som regulerer organisering av 
grunneierlag/utmarkslag. Styret har derfor sett seg nødt til å avslutte dette arbeidet og 
foreslår at vi beholder vedtektene uendret. Hvis det er behov for et lag som ivaretar 
interesser utover jakt/fiskeforvaltningen som grunneierlaget skal ivareta, så må dette 
gjøres gjennom et vanlig bygdelag slik det tidligere eksisterte i Akkarvik. 

Kjøp av ryddesag 
Det ble vedtatt i siste årsmøte at grunneierlaget skal gå til innkjøp av 
motorsag/ryddesag. Stein Andreassen har fått i oppgave å anskaffe slikt utstyr for 
grunneierlaget, slik at vi kan organisere rydding av stier som nå holder på å gro igjen. 

Årsmøtefest 
Det ble vedtatt i siste årsmøte at grunneierlaget skal arrangere en fest i tilknyttning til 
årsmøtet. Styret har dessverre ikke funnet anledning til å forberede et slikt 
arrangement, men henstiller til årsmøtet 2009 å utnevne en festkomite og et budsjett 
for et slikt arrangement i 2010. 
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Informasjon på internett 
Jaktregler, kart, vedtekter, medlemsskriv og årsmøtepapirer er lagt ut på internett under 
adressen  http://grunneierlaget.akkarvik.no/.  

Salg av jaktkort 2008 
Stein Andreassen har også i 2008 gjennomført salg av jaktkort på en profesjonell måte, 
og det ble solgt jaktkort for til sammen 10200 kroner.  

Jaktutbytte de siste år 
Basert på fangstskjema returnert til grunneierlaget, er resultatet som følger (20.7.2009): 
 

År (jaktstart) Liryper Fjellryper Gås Hare Annet 
2003 39 8 0 53 0 
2004 30 5 0 35 0 
2005 28 20 0 39 0 
2006 38 10 0 51 0 
2007 70 67 0 116 0 
2008 34 54 0 50 0 

 

Nord-Troms Fuglehundklubb 
har også i 2009 fått leie området vårt til fuglehundprøver. Dette fant sted første helg 
etter jaktsesongens slutt og er et populært arrangement som dekker så og si hele 
Arnøy. Se også  http://www.nordtromsfuglehundklubb.no/ 

Økonomi og medlemmer 
Revidert regnskap viser et overskudd på 12.944 kr.  
Styret har i 2009 valgt å ikke innkreve kontingent. Dette er begrunnet i at det er kommet 
inn forslag om at kontingenten skal fjernes og at styret støtter dette. 


