Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag
Protokoll fra årsmøtet lørdag 20. juli 2019
Sted:

Lillebrygga Pub, Hamna i Akkarvik

Tid:

Møtet åpnet kl 13:00

Møteleder: Leder Heidi Acherfiord, i flg vedtektene § 6, 6. ledd.
Leder Heidi Acherfiord åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.
Før møtet: Alle presenterte seg med navn og hvilken eiendom de representerte.
Korrigering i fh.t. beretningen: Per J Kristiansen er på valg i 2020, ikke 2019.
Tilstede:

Opptelling og avkrysning viste 13 medlemmer og 8 fullmakter, totalt 21 stemmer.

^ĂŬϭ͗

'ŽĚŬũĞŶŶŝŶŐĂǀŝŶŶŬĂůůŝŶŐŽŐĚĂŐƐŽƌĚĞŶ

Kopiert fra styrets innkalling:
1.

Godkjenning av innkallingen og saksliste

2.

Valg av
- sekretær,
- tellekorps og
- to til å underskrive protokollen sammen med leder

3.

Styrets årsmelding og revidert regnskap, inkludert avgjørelser om hvor stort beløp av det
regnskapsmessige resultat av jakt, fiske og annen virksomhet som skal fordeles blant medlemmene eller
avsettes til fonds

4.

Budsjettforslag for neste år (juli 2018 - juni 2019)

5.

Behandling av styrets forslag til regler for utnytting av området og fastsette jakttider på forskjellige arter

6.

Innkomne saker

7.

Valg:
- Leder
- Styremedlemmer
- Varastyremedlemmer
- Revisor
- Valgkomite på tre personer

VEDTAK: Antall stemmeberettigede er 21, det inkluderer 8 godkjente fullmakter.
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
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Sekretær: Heidi Acherfiord foreslo Siw Haugnes.
Tellekorps: Lisbeth og Ulla meldte seg.
To til å underskrive protokollen: Det ble fremmet benkeforslag Ingeborg og Ulla.
VEDTAK: Alle valg var enstemmige. I flg § 6 i vedtektene ledes møte av lederen, dvs. Heidi Acherfiord.
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Årsmøtedokumentene var sendt ut 6. juli. Rettelser, tilføyelser og styrets innstilling til innkomne forslag ble
utarbeidet torsdag 18. juli og publisert på Utmarkslagets hjemmeside og Akkarvik Før og Nå på Facebook
19. juli. Styret har også med noen utskrifter av siste versjon av dokumentene.
Leder orienterte om hovedpunktene i årsmeldingen og leste opp deler av den. Inatursidene må utforskes litt
for begrensninger og formulereringer. Hjelp til dette tas i mot med takk. Nils orienterte om kultivering av
Storelva og rør m.m.
Diskusjon:
• Rypetellinga: Dagfinn Eriksen lurte på om det er mulig å være med på rypetellinga. Leder skal
formidle det til de som teller rypene. Siw legger ut resultatene vi har fått år for år på nettsidene.
• Rapportering av jaktresultat: Noen sliter med å rapportere via iNatur. Vi må nok jobbe litt med det.
• Jegere som ikke betaler: Hvilke kontrollrutiner har vi for å sjekke folk som jakter? Problemet er at få
bor her. Alle har rett til å be om legitimering, men de må ha vest med «oppsyn» på og legitimasjon.
Det påpekes at det er noen begrensninger i fht lovverket. Kan f.x. oppnevne spreke folk herfra og
betale dem.
• Samkjøring med de andre utmarsklagene på Arnøya kan være en ide.
• Valgperioder: Det ble påpekt at det står feil om når Per Kristiansen er på valg. Det korrekte er i 2020.
VEDTAK: Beretningen ble enstemmig vedtatt med endring av når Per Kristiansen er på valg neste gang.
Merk:

Styret ble bedt om å engasjere noen til å kontrollere jakta innimellom mot betaling, f.eks.
Thomassentvillingene.
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Kasserer Siw Haugnes redegjorde for regnskapet. Hovedtall:
Regnskapsmessig overskudd: NOK 22 914,50.
Inntekt fra kortsalg: NOK 25 137,50.
Beholdning: NOK 171 752,72 pr 1/7-2019.
VEDTAK: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.
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Styret mener omløpsmidler og bevegelser er så små at et budsjett ikke har noen hensikt. Styret foreslår at det
ikke vedtas noe budsjett for neste periode.
Diskusjon:
• Felle for skadedyr. Medlemmene mener at flere feller kan kjøpes inn, og minner om at noen må røkte
dem. Ev. innkjøp må avtales på forhånd med kassereren.
VEDTAK: Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Styrets sendte ut forslaget 6. juli 2019. Ingen endringer er gjort siden:
Diskusjon:
•
•
•
•
•
•
•
•

Når legges kortene ut: Vi prøver å få dem lagt ut 10. august..
Formulering: Presisere at det kun er et kort per hytte som tillates solgt
Harejakt: Åpent for alle helt til 15. mars, selges som egne jaktkort.
Harejakt med hund: Går an å åpne for harejakt med hund igjen i det området vi hadde prøveordning
på, altså omtrent på Nordsida, som fast ordning. Sesongkort.
Antall fjellrype: Endre fra to til fem fjellryper per jeger per år.
Nær familie: Presisering på ektefelle/samboer også.
Formuleringer generelt på reglene: Forslaget gås gjennom av medlemmene. Vi ser på reglene
ordentlig til neste år.
Formuleringer på iNatur om ha med kort og legitimasjon og at de kan bli inspisert må stå på alle
kort og være tydelig formulert. Slå opp reglene på viktige og synlige steder. Lage «tilsynskort» og
skaffe vest. Sjekk lov- og regelverk.

VEDTAK: Forslaget fra styret ble vedtatt med følgende endringer og oppfordringer:
• Formulering: Det må presisere at det kun er et kort per hytte som tillates solgt. Vedtatt: Enstemmig.
• Harejakt: Åpent for alle helt til 15. mars, selges som egne jaktkort. Vedtatt mot to stemmer.
• Harejakt med hund: Det åpnes som fast ordning for harejakt med hund i det området Utmarkslaget
hadde prøveordning tidligere, altså omtrent på Nordsida, selges som egne sesongkort. Vedtatt:
Enstemmig.
• Antall fjellrype: Endre fra to til fem fjellryper per jeger per år. Vedtatt mot en stemme.
• Nær familie: Presisering på ektefelle/samboer også.
• Formuleringer generelt på reglene: Til neste årsmøte skal både styret og medlemmene gå ordentlig
gjennom reglene og formuleringene. Vedtatt: Enstemmig.
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&ŽƌƐůĂŐϭ͗&ƌĂEŝůƐŝůĞƌƚƐĞŶ
Gapahuken gis til Geir Johannessen og Kjell Johannessen med det forbehold at bygdas befolkning kan bruke
den inntil 10 år fram i tid. Etter det er den utbrukt og det er på tide å se på saken på nytt.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.
Diskusjon:
• Odd T: Lurer på hvorfor den ikke er satt opp.
• Kristian H: Foreslår at vedtak «Styret jobber med saken og får den satt opp på opprinnelig sted, eller
der Geir og Kjell har foreslått eller et annet sted. Alternativt at den selges etter en budrunde.
Forutsetter at det formelle er i orden».
• Dagfinn T: Foreslår å gi den til organisasjonen «Ut i Nord» for å sette den på Nakken.
• Dagfinn T: Lover han i løpet av 22. juli 2019 kan ha all nødvendig dokumentasjon og tillatelser på
plass for å sette gapahuken opp i Geitvikdalen.
• Flere: Ønsker å legge inn bud for å kjøpe den.
• Nils E: Trekker forslaget, dersom det formelle er i orden for å få den satt opp strakts med alt i orden.
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VEDTAK: Alle forslag trekkes. Odd eller Dagfinn Thomassen kontakter offentlige etater for å få
dokumentert ev. tillatelser med mere, bl.a. fra Skjervøy kommune om plassering.

&ŽƌƐůĂŐϮ͗&ƌĂEŝůƐŝůĞƌƚƐĞŶ
Vi slår sammen kasserer og styremedlemsvervet.
Styrets innstilling: Styret bemerker at i følge vedtektene er ikke kasserer et verv årsmøtet velger, men som
styret velger ved konstituering. Styret anbefaler derfor at årsmøtet heller behandler forslaget sammen med
forslag nr 3 fra Siw Haugnes.
VEDTAK: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

&ŽƌƐůĂŐϯ͗&ƌĂ^ŝǁ,ĂƵŐŶĞƐ
Vedtektenes § 6 avsnitt syv (Årsmøtet skal), kulepunkt syv og åtte slås sammen og endres fra
- velge leder for ett år om gangen
og
- velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges
for to år om gangen, men slik at to av medlemmene trer ut etter første året. Dette for å oppnå
nødvendig kontinuitet"
til
- velge leder, kasserer, to styremedlemmer og et-to varamedlemmer. Alle valg er for et år om gangen.
Dersom ovennevnte forslag vedtas må også § 8 avsnitt to slettes (Styret velger selv nestleder, kasserer og
sekretær).
Begrunnelse: Kontinuitet er opprinnelig årsak til alternerende toårsvalg. Det oppnås like godt ved at folk
ønsker eller får gjenvalg. Toårsvalg fører til et puslespill hvor det blir unødig kronglete å holde tunga rett i
munnen når folk av ulike grunner må/ønsker å trekke seg midt i en toårsperiode. Derfor driver stadig flere
organisasjoner og endrer til etårsvalg. Så vidt forslagsstiller vet, har ikke styret selv valgt nestleder og
sekretær de siste ti år.
Styrets innstilling: Styret anbefaler forslaget vedtatt.
Diskusjon:
• Kontinuitet: Flere mener det er vanskelig å beholde kontinuitet dersom det ikke er alternerende
toårsvalgperioder. Andre at om noen ikke vil mer, trekker de seg eller lar være å møte.
VEDTAK: Forslaget falt mot overveldende flertall. Forslag 2 fra Nils Eilertsen ble ikke behandlet.

&ŽƌƐůĂŐϰ͗&ƌĂKĚĚĚǀĂƌĚƐĞŶ
Alle kostnader/investeringer pålydende 10 000 eller mere – skal forelegges årsmøte før prosjektet
igangsettes.
Begrunnelse: Med en innkjøpt gapahuk i «friskt minne» som ligger der den absolutt ikke burde ligge – vil
dette forslag kunne påvirke at lignende investeringer kan unngås i fremtiden. Fordeler:
- man oppnår bedre økonomistyring
- man får bl.a. diskutert nytteverdien i hvert enkelt tilfelle (om behovet er tilstede)
- styret m/formann slipper unødig kritikk i ettertid
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- saker av denne kategorien bør være utredet av styret på forhånd mht. totale kostnader, muligheter for
offentlige bidrag fra kommune/fylkeskommune m.v. (altså flest mulig opplysninger om prosjektet)
- man slipper utmelding fra grunneiere som «føler seg overkjørt» av styret
Styrets kommentar:
Styret bemerker at i den nevnte saken gikk styret utover de fullmakter årsmøtet ga og vedtektene gir. Dvs. at
det daværende styret gjorde noe annet og mer enn hva det forrige årsmøtet hadde bestemt at styret skulle
gjøre.
Styrets innstilling:
Styret anbefaler at forslaget vedtas, og minner om at alle framtidige styrer må passe på å ikke gå utover sine
fullmakter.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt
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Valgkomiteens forslag:
Leder:
Heidi Acherfiord – gjenvalg (valgt første gang i 2017)
Medlem:
Geir Johannessen – gjenvalg (valgt første gang i 2017)
Varamedlem: Tor Bertil Namskau – gjenvalg (valgt første gang i 2017)
Valgkomité: Nils Eilertsen – gjenvalg (valgt første gang i 2015)
Valgkomité: Odd Edvardsen – gjenvalg (valgt første gang i 2017)
Valgkomité: Brigt Mikkelsen – gjenvalg (valgt første gang i 2017)
Nils G Eilertsen la fram forslaget.
Benkeforslag: 1: Bjørn Tore Nøkleby foreslås som styremedlem.
2: Geir Johannessen foreslås som vara nummer to.
VEDTAK: Heidi Acherfiord ble enstemmig valgt til leder
Bjørn-Tore ble valgt som styremedlem med 14 stemmer.
Tor Bertil Namskau ble enstemmig gjenvalgt som varamedlem.
Geir Johannessen ble enstemmig valgtsom varamedlem.
Thor Nessør ble enstemmig gjenvalgt som revisor.
Etter det ser styret slik ut:
Leder:

Heidi Acherfiord, på valg som leder leder i 2020 og som styremedlem i 2021
(valgt første gang i 2017).
Kasserer:
Siw Haugnes, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016).
Styremedlem: Per J Kristiansen, på valg i 2020 (valgt første gang i 2012).
Styremedlem: Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2021 (valgt første gang i 2019)
Varamedlem: Tor Bertil Namskau, på valg i 2020 (valgt første gang i 2017).
Varamedlem: Geir Johannessen, på valg i 2020 (valgt første gang som styremedlem i 2017, vara i 2019).
Revisor:

Tor J Nessør, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016).
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