Referat fra årsmøte i Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag 2016
Sted:

Lillebrygga pub, Hamna, Akkarvik

Tid:

Lørdag 16.07.16 klokken 1300

Tilstede:

12 grunneiere med 4 fullmakter totalt 16 stemmer

Møteleder: Styreleder Odd Thomassen i flg vedtektene § 6, 6. ledd
Sak 1 Godkjenning av saksliste og innkalling
- Registrering ved oppmøte
- Registrering av fullmakter
1. Godkjenning av innkallingen og saksliste
2. Valg av sekretær, tellekorps og to til å underskrive protokollen sammen med leder
3. Årsmelding
4. Innkomne saker
5. Regnskap og revisjonsberetning
6. Valg
Styret informerte om forsinkelsen med møteinnkallingen
Innkallingen ble enstemmig godkjent
Sak 2 Valg av sekretær, tellekorps og to til å skrive under protokoll sammen med
leder
Valg av sekretær:
Heidi Acherfiord
Valg av tellekorps:
Erna Wilhelmsen og Lisbeth Eilertsen
Valg, underskriving av protokoll: Nils G Eilertsen og Frode Konst
Sak 3 Årsmelding
Årsmeldingen ble sendt ut 14/7-16
Leder Odd Thomassen gjennomgikk årsmeldingen
Diskusjon
Det er registrert noen døde rypekyllinger på Melen, dette kan ha sammenheng med at
det er observert løshunder tilhørende samene i området.
Styret vil ta kontakt med leder for reindriftsutøverne på Arnøya.
Regine tok opp manglende vedlikehold på veien opp i Akkarvik dalen på nordsiden, hun
ønsket at Utmarkslaget skal ta saken opp med riktig instans i kommunen slik det ble
gjort med den kommunale veien fra Hamna til Nesset.
Leder informerte om at det er ikke Utmarkslagets oppgave å jobbe med slike saker.
Det ble informert om at det jobbes med å etablere et bygdelag i Akkarvik.
Regine foreslo at Utmarkslaget skal arrangere årsfest til neste år. Forslaget bør
overføres til bygdelaget hvis det etableres
Årsmeldingen ble godkjent

Sak 4 Innkomne saker
4 a.

Forslag fra Nils Georg Eilertsen om endringer i § 5 og 6 samt endringer av plikter
for årsmøte.
§5: Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere som har utmark egnet til jakt i det
området som avgrenses av § 3
§ 6: Ordinært årsmøte avholdes innen 1. august hvert år, som regel 3. lørdag i juli
Endringer i plikter for årsmøte:
- skal velge en valgkomite på tre personer
- fastsette jakt tider på forskjellige arter
Forslagene ble vedtatt

4 b.

Forslag fra Nils Georg Eilertsen om endringer av jaktregler.
Det selges sesongkort til hytte eiere til kr 300,-.
Det selges sesongkort til barn, barnebarn og svigerbarn av grunneiere til kr 300,Andre med tilknytning til bygda skal strykes fra vedtektene.
Forslaget ble vedtatt med 13 for og 3 stemmer mot forslaget.

4 c.

Forslag fra Nils g Eilertsen om jakttider
Årsmøte i Utmarkslaget vedtar jakttider hvert år, dette punktet skal flyttes til § 9 i
vedtektene
Forslaget ble ikke endret men endringen legges inn i § 6

4 d.

Forslag fra Nils G Eilertsen om å selge «rene» harekort for å slippe at harejakten
«stjeler» av de 5 jaktkortene som selges for rypejakt pr. døgn
Forslaget ble ikke vedtatt

4 e.

Forslag fra Nils G Eilertsen om en prøveperiode for harejakt med hund
Det gjennomføres en prøveperiode med harejakt med hund over 1 år med jakttid
15.09.16 til 15.03.17.
Området det kan jaktes i er fra Kjellvåg rundt Kirkenes til Lappeguden/Finnkjerka.
Egne jaktkort for hare selges i hele perioden.
Det er ikke tillatt å bruke hund til annen småviltjakt i Utmarkslagets område.
Forslaget ble vedtatt med 13 for og 3 mot forslaget.

4 f.

Forslag fra Odd Edvardsen om forbud mot snarejakt i Utmarkslagets område
Forslaget ble enstemmig vedtatt

4 g.

Forslag fra styre, utlån av grunneierkort
Ved utlån av grunneierkort skal jaktavgift være betalt før jakt med grunneierkort
kan starte. Utlån av grunneierkort kan skje i perioden 15.09 til 23.12
Forslaget ble enstemmig vedtatt

4.h.

Forslag fra styret om jakttider
Jakttiden skal være i tidsrommet 15.09-16 til 15/3-17
Forslaget ble enstemmig vedtatt

4 i.

Fra styret, prøveperioden for begrenset jakt for utenbygds jegere opphører fra
jaktstart i september 2016.
Etter en diskusjon ble forslaget trukket av styret.
Årsmøtet ønsket at prøveperioden utvides til 2017 med henvisning til at
restbestanden av småvilt må registreres med påfølgende evaluering av styret.

Evalueringen skal være ferdig innen 1. mai 2017.
Frode Konst fremmet forslag om at prøveperioden skal avsluttes.
Heidi A og Nils G E fremmet forslag om at prøveperioden skal utvides til 2017.
Forslaget om utvidelse av prøveperioden til 2017 ble vedtatt av årsmøtet.
4 j.

Forslag fra styret om at ordlyden loddtrekning skal tas ut av § 6 i vedtektene
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4 k.

Forslag fra Siw Haugnes om at navnet til Utmarkslaget endres til
Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Regnskap
Regnskapet med revisjonsberetning ble fremlagt av kasserer Odd Edvardsen
Hovedtall:
Overskudd: NOK 5143,Beholdning: NOK 142 481, 38
Diskusjon
Det kom forslag om økning av avgiften til NOK 2 500,- i forbindelse med leie av terreng
til Nord Troms Fuglehundklubb ifm Arnøyprøven.
Det bør planlegges med oppføring av en gapahuk i Geitvikdalen, styret får fullmakt til å
utrede prosjekteringen av gapahuken, herunder kontakt med grunneier(e)
Styret kan søke Skjervøy kommune og Fylkeskommunen om støtte til bygging av
gapahuken.
Regnskapet med revisjonsberetning ble enstemmig godkjent
Sak 6 Valg
Valgkomiteens forslag til styre:
Leder:
Odd Thomassen, valg for et år
Styremedlem/kasserer:
Siw Haugnes, valgt for to år
Styremedlem:
Per J Kristiansen, på valg i 2017
Styremedlem:
Erna Wilhelmsen, på valg i 2017
Varamedlem:
Levi J Larsen, på valg i 2017
Revisor:
Tor J Nessør, valgt for to år
Valgkomite:

Heidi Acherfiord
Nils Georg Eilertsen
Maks Mikkelsen

Valgkomiteens forslag til kandidater ble enstemmig vedtatt
Årsmøte ble avsluttet med at Odd Thomassen takket av Odd Edvardsen for sin
utmerkede innsats i utmarkslaget over en 15 års periode.
Odd E ble tildelt Arnøykoppen og liten gave for sin innsats for utmarkslaget

Heidi Acherfiord
Referent

