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Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 

Protokoll fra årsmøtet lørdag 16. juli 2022 

 

Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik kl 13:12  

Til stede: Opptelling og avkrysning viste 10 medlemmer og 3 fullmakter, totalt 13 stemmer.  

 

Leder Tor Bertil Namskau åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Dagsorden slik var i innkalling til årsmøte:  

1. Godkjenning av innkallingen og saksliste  

2. Valg av  

- møteleder, 

- 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  

VEDTAK: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten merknader.  
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Sak 2: Valg av årsmøtesekretariat  

Møteleder: Odd Thomassen 

Møtesekretær: Frode Konst 

Tellekorps: Øystein Edvartsen og Ulla Brith Rånes   

To til å underskrive protokollen: Dan Kvalsvik, Haavar Sandnes 

VEDTAK: Alle valg var enstemmige.  

 

 

Sak 3a: Behandling av styrets årsmelding  

Årsmeldingen ble sendt ut sammen med komplette årsmøtedokumenter og er publisert på 

Utmarkslagets hjemmeside, www.grunneierlaget.akkarvik.no 

Styret hadde også med noen utskrifter av siste versjon av dokumentene. Utsendingen inneholdt også 

beretning, regnskap og innkomne forslag. 

Bertil Namskau og Dagfinn Eriksen orienterte fra hovedpunktene i beretningen. Jaktoppsynet er også 

interessant for tilgrensende utmarkslag. Namskau leste opp mesteparten av beretningen.  

Momenter: 

• Benker og bord er satt opp. 

• Gapahuk og rullestolrampe er satt opp på Kirkenesodden. 

• Det er avholdt fellesmøte med de øvrige utmarkslagene på øya. 

• Jaktoppsyn er utført. 

 

VEDTAK: Beretningen, versjon 16. juli, ble enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 3b: Regnskap og revisjonsberetning  

Leder leste opp nøkkeltall fra regnskapet.  

Hovedtall:  

• Regnskapsmessig overskudd: NOK 831,00.  

• Beholdning: NOK 184 209,76 pr 1/7-2022. Regnskapet er revidert av Tor Nessør. 

VEDTAK: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning. 

 

 

Sak 4: Budsjettforslag for neste år (juli 2022 - juni 2023) 

Det er ikke etablert et budsjett for neste driftsår. 

Medlemmer kan sende inn forslag til styret til tiltak som har kostnader. 

Eventuelt kan det være ønske om å disponere penger til hjertestarter. 

VEDTAK:. Styret gis fullmakt til å drive videre uten et spesifikt budsjett. 
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Sak 5: Regler for utnytting av området og fastsette jakttider på forskjellige 

arter  

Styret oppfatter at regler og jakttider fra siste sesong er godt egnet, og derfor kan videreføres. 

 

VEDTAK: Regler og jakttider fra forrige sesong videreføres. 

 

 

Sak 6: Innkomne saker  

Forslag: Øistein Edvardsen Forslag om å sikre større grunneierdeltagelse i laget. 

Diskusjon: 

• Jaktoppsyn bidrar til sikre kontrollert jakt og styrt beskatning av fornybare ressurser. 

• Jakting med hund sikrer human jakt med minimalisert beskatning. 

VEDTAK: Alle medlemmer må fremsnakke utmarkslaget. Styret må jobbe aktivt for å sikre større 

grunneierdeltagelse. 

 

 

Sak 7: Valg  

Valgkomiteen har ikke vært fungerende. Ny valgkomite ble valgt. Den nye valgkomiteen: Øistein 

Edvardsen, Haavar Sandnes og Odd Thomassen. 

Kia Hansen ble foreslått, og valgt som nytt varamedlem til erstatning for Odd Thomassen. 

Leder foreslo gjenvalg på alle øvrige poster og posisjoner, noe som ble akseptert av de respektive og 

tilsluttet av årsmøtet. 

VEDTAK: Alle valg var enstemmige.  

 

Etter valget ser styret ut slik:  

Leder: Tor Bertil Namskau, på valg som leder/styremedlem i 2024/2024 (valgt første gang i 

2020/2017)  

Styremedlem: Siw Haugnes, på valg i 2024 (valgt første gang i 2016)  

Styremedlem: Dagfinn Eriksen, på valg i 2024 (valgt første gang i 2020)  

Styremedlem: Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2023 (valgt første gang i 2019)  

Varamedlem: Kia Hansen, på valg i 2024 (valgt første gang i 2022)  

Varamedlem: Frode Konst, på valg i 2024 (valgt første gang i 2020)  

Revisor: Tor J Nessør, på valg i 2024 (valgt første gang i 2016).  

Valgkomiteen (på valg hvert år): Øistein Edvardsen (valgt første gang i 2022), Haavar Sandnes (valgt 

første gang i 2022), Odd Thomassen (valgt første gang i 2022).  
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Sak 8: Øvrige punkter 

Det ble stilt spørsmål om det er hjertestarter i Akkarvik. Enstemmig ønske om at det er ønske om 

hjertestarter i bygda.                   

 

Bommen på vegen opp til Trolltinden ble satt opp i 1977. Bommen er flyttet flere ganger. Bommen 

ønskes låst i jakttida. Spørsmål om bommen og låsing blir tatt videre som en styresak. 

 

 

Årsmøtet ble hevet av leder Bertil Namsskog kl. 14.24 

 

 

 

 

 

       
 

Frode Konst, referent (sign)              og          Bertil Namskau, leder (sign) 

 

 

 

 

 

 

         

Dan Kvalsvik (sign)                            og          Haavar Sandnes (sign) 


