
 

VARSEL OM ÅRSMØTE 2022 i AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG 
 

Etter årsmøtet blir det åpning av gapahuken på 
Kirknesodden. Vi serverer grillmat 
Tid: Lørdag 16. juli 2022 klokken 1300 
Sted: Lillebrygga Pub, Akkarvik 

Innkomne saker: 
Saker som skal behandles på årsmøte må være sendt slik at styret har mottatt det innen utgangen 
av 16. juni 2022. 
Saker sendes grunneierlaget@akkarvik.no. 

Registrering: 
Før årsmøtet åpnes er det registrering av oppmøte og fullmakter. 
Vi minner om at ingen kan møte med mere enn en fullmakt (vedtektene § 6, 2. avsnitt). 

DAGSORDEN 
1. Godkjenning av innkallingen og saksliste 

2. Valg av 
 - møtesekretær,  
 - 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 2022 - juni 2023) 

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 
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TILLITSVALGTE PR MAI 2022 

Styret for 2021/2022 har bestått av: 
Leder: Bertil Namskau, ikke på valg som styremedlem 
 (valgt første gang i 2017, da som varamedlem) 
Nestleder: Bjørn Tore Nøkleby, ikke på valg (valgt første gang i 2019) 
Styremedlem: Siw Haugnes, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016) 
Styremedlem: Dagfinn Eriksen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 
Varamedlem:  Odd Thomassen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 
Varamedlem:  Frode Konst, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 

 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016). 

 

Valgkomiteen ser slik ut (på valg hvert år): 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2022 (valgt første gang i 2017). 
Tor Nessør: på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 
Ingeborg Mikkelsen på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 

 

 

Sakspapirer 
Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på Utmarkslagets hjemmeside, 
http://grunneierlaget.akkarvik.no og sendes de vi har e-postadressen til før årsmøtet 16. juli 2022. 

 

 

STYRET 
Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 
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ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 17. JULI 2021 - 15. JULI 2022 

Styret 

Styret har hatt to referatførte styremøter og et styremøte uten referat i løpet av årsmøteperioden. I tillegg har 
vi hatt jevnlig kontakt via messenger, telefon og andre kanaler. 

Vi fortsatte metoden med å spre oppgaver utover, slik at alle bidrar der de kan. Det har fungert bra, særlig 
arbeidet med rullestolrampe og gapahuk/grillhytte. 

Styret har siste året hatt følgende saker på arbeidslista: 

Jakttilsyn: Det har vært lite jakt og lite tilsyn, men noe har det blitt. 

Fellesmøte med de andre lagene: Vi ønsker å få tilrettelagt samarbeide slik at vi ordner ting på en 
noenlunde lik måte. Det gjelder bl.a.  
 - Jaktregler, jakttider, og samarbeid om jakttilsyn, særlig der vi har tilstøtende områder. 
 - Endringer som oppstår i løpet av året, f.eks. jakttider, kvote og lignende 
 - Felles hundetrening 
 - Telling av bestanden blir bedre om det gjøres likt over hele øya. 
Lite ble gjenomført i 2021/22, men styrene har noe kontakt seg i mellom. 

Tilrettelegging for alle i utmarka/Gapahuk og benkesett: 
Gapahuk med grillmulighet ble satt opp i april/mai 2022, med heftig innsats fra styremedlemmer og 
sambygdinger. Støtten fra fylkeskommunen gjorde arbeidet mulig uten å blakke Utmarkslaget helt. Benker ble 
satt opp flere steder i regi av Utmarkslaget sommeren 2021, tatt inn om høsten og satt ut igjen i 2022. 
Offisiell åpning er etter årsmøtet 16. juli. 

Gapahuken er et supplement til bord og benker som ble satt ut første gang i 2021. Formålet er å gjøre det 
enklere å bruke områdene til tur og rekreasjon. 

Medlemslister: Disse ble ajourført så godt vi kunne etter årsmøtet i 2021. Nytt styre bør be kommunen om å 
få siste oppdaterte matrikkelopplysninger. Styret har foreløpig ikke kontaktet sameiene for å avklare hvem 
som representerer eiendommen i avstemninger o.l. Alle med e-post blir vanligvis varslet om møter med mere. 
Planen er å sende papirpost til alle medlemmer og potensielle medlemmer i løpet av juli/august 2022. 

Internettsidene: Websidene ble oppdatert etter årsmøtet i 2021. Kortsalget skjer kun via Inatur. Regelverket 
både fra lover og forskrifter og fra årsmøtene er ganske kronglete, derfor kan det være mangler og feil i det 
som står på Inatur og som skal gjenspeiles i kortsalget og annet. 

Sidene oppdateres med styre, jaktområde, jaktregler, jaktkvoter med mere etter årsmøtet i 2022. 
 

Status på øvrige saker årsmøtet tok opp i juli 2021: 

Rullestolrampen og gapahuken på Kirknesodden er bortimot klar. Fylkeskommunen støttet prosjektet med 35 
tusen kroner. Etter årsmøtets slutt går turen til Kirknesodden for offisiell åpning av rullestolrampa og grilling 
om været tillater det. 
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Styret og andre tillitsvalgte har for perioden 2021/2022 bestått av følgende: 

Leder: Tor Bertil Namskau, på valg som leder i 2022 og som styremedlem i 2023 
 (valgt første gang i 2017, da som varamedlem) 

Styremedlemmer: Siw Haugnes, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016) 
 Dagfinn Eriksen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 
 Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2023 (valgt første gang i 2019) 

Varamedlemmer:  Odd Thomassen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 
 Frode Konst, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016). 

Valgkomite har bestått av: 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2022 (valgt første gang i 2017). 
Tor Nessør: på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) - Utmeldt 
Ingeborg Mikkelsen på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) - trakk seg ved utmeldelsen i juli 2021. 

Økonomi 

Ureviderte tall for 2021-2022 viser et overskudd på NOK 831. Kassabeholdningen er 30. juni 2022 på 
NOK 184 209,76. Fjorårets sluttbeholdning var 1. juli 2021 på NOK 183 378,40. Utmarkslagets økonomi er 
god nok til å tåle en vinterdag. 

Medlemsutvikling 

I løpet av årsmøteperioden juli 2021 til juni 2022 har det vært null innmeldinger og tre utmeldinger. 

Jakt og jaktkort salg o.l. 

Det er solgt jaktkort av typene grunneierkort, sesongkort og døgnkort for totalt 19 588. Nordtroms 
Fuglehundklubb har leid terrenget for hundeprøven. 

Registrert jaktutbytte 2003-2022 

Alle jegere rapporterte sitt utbytte denne sesongen. 

Jaktår Fjellrype Lirype Gås Orrfugl Hare Mink Kråke Ravn Røyskatt 

2021-22 35 57 2  32 1 9 0 1 

2020-21 35 31   25 1 5  2 

2019-20 24 53   14 4 16 1  

2018-19 27 92 1 2 60  1   

2017-18 12 47   2 34     

2016-17 28 39   44     

2015-16 18 61 1  81     

2014-15 30 55   49     

2013-14 19 45   98     

2012-13 50 69   75     

2011-12 72 131   185     

2010-11 61 89   133     
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Jaktår Fjellrype Lirype Gås Orrfugl Hare Mink Kråke Ravn Røyskatt 

2009-10 82 87   145     

2008-09 54 34   50     

2007-08 67 70   116     

2006-07 10 38   51     

2005-06 20 28   30     

2004-05 5 30   35     

2003-04 8 39   53     

2001-03 Rapporter er ikke funnet i arkivene ennå. 

 

Jakttider 2021-2022 

Jaktperioden på rype for 2021-2022 ble avkortet fordi det er usikkert hvor stor og stabil rypebestanden 
egentlig er. Jakt på hare, samt på skadedyr som mink har vært tillatt innenfor rammene av de aktuelle 
forskriftene. 

Sluttord 

Styret har siste året bestått av en fin gjeng som har samarbeidet godt og hvor hver og en har bidratt på 
områdene de har mest å bidra med.  

Igjen håper vi å få innmeldt de eiendommene som nå er utenfor, slik at uenigheter om jaktregler og annet kan 
løses i samarbeid for hele området. 

 

 
 

STYRET 



Sak 3 REGNSKAP 2021-2022

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

REGNSKAP
Perioden 20210701 – 20220630 KREDIT DEBET

INNTEKTER
Salg
Renter fra 2021 68

UTGIFTER
Markedsføring/salgsside
Bankgebyr 392
Møteutgifter/administrasjon
Utmarksforvaltning
Tilrettelegging

TOTALT

Overskudd/underskudd 831

REGNSKAPET VIL BLI REVIDERT FØR ÅRSMØTET
Fylkeskommunens bidrag til rullestolrampe på Kirknesodden

STYRET

19 588

Støtte til tilrettelegging  1 35 000

2 000

3 464
47 969

54 656 53 824

 1

 1



 

Sak 6: Inkomne saker til årsmøte 2022 
 

 

Forslag 1 fra Øistein Edvardsen 

Eg sender inn dette forslaget til årsmøtet i juli: 

Mange grunneiere har meldt seg ut av Utmarkslaget de siste åra. Det er også grunneiere som ikke har vært 
medlemmer av laget. Årsmøtet ber styret om å gjøre et aktivt arbeid for å få flere grunneiere som 
medlemmer av laget, dette kan også innebære å endre på vedtektene. 

Styret legger fram resultatet av arbeidet for årsmøtet i 2023. 

Begrunnelse: 

Styrets diskusjon: Styret tiltrer forslaget. 

Styrets innstilling til årsmøte:  
 

 

 


