PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 23.05.2015
Til stede: Roald Hansen, Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen
Forfall: Konrad Hilling, Are Strand, Karl Rune Kristensen Bye og Jan Steinsland
I tillegg deltok Ketil Sivertsen.
Sak1/ 2015 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak2/ 2015 Søknad om et ekstra jaktfelt
Det er søkt om et ekstra jaktfelt fra Arnt Håkon Løding sammen med seks andre jegere.
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner søknaden fra Arnt Håkon Løding m.fl. om et ekstra jaktfelt i området fra og
med Sørdal i syd til og med Bjørndalen i nord og grenser mot fjellpartiene Vågsfjellet,
Hamarøyskaftet, Eldridtind, Hansbakktind, og Hamnestind i øst. Grense mot vest er
hav. Tillatelsen gjelder for ett år, jaktåret 2015.
Sak3/2015 Regnskap 2014
Kasserer Konrad Hilling hadde forfall til møtet. Styreleder tar kontakt med kasserer og ber om
å få regnskapet oversendt.
Sak 4/2015 Registrering i Brønnøysundregistrene som SA
Styreleder orienterte om saken og styret gjennomgikk foredrag fra Norges Bondelag og forslag
til nye vedtekter.
Enstemmig vedtak:
Styret innstiller overfor årsmøtet i Ytre Hamarøy Grunneierlag å omdanne laget til et
samvirkeforetak, SA. Forslag til nye vedtekter godkjennes.
Sak 5/ 2015 Registrering i merverdiavgiftsregisteret
Styreleder orienterte om saken og styret gjennomgikk foredrag fra Norges Bondelag og
aktuelle paragrafer i lov om merverdiavgift.
Enstemmig vedtak:
Ytre Hamarøy grunneierlag registerer seg i merverdiavgiftsregisteret. Registrering skjer etter
at grunneierlaget er blitt registrert i Brønnøysundregistrene som SA.

Sak 6/ 2015 Årsmøte 2015 tid og sted
Årsmøtet 2015 avholdes på Skutvik Gjestegård lørdag den 20. juni kl. 18.00. Kjersti tar
nærmere kontakt med Wilhelm og bestiller møtelokalet.
Sak 7/2015 Sakliste til årsmøtet
Hva som skal behandles på årsmøtet er bestemt i vedtektene.
Sakliste til årsmøtet 2015:
Sak 1/2015
Sak 2/2015
Sak 3/2015
Sak 4/2015
Sak 5/2015
Sak 6/2015
Sak 7/2015
Sak 8/2015
Sak 9/2015

Godkjennelse av møteinnkalling og agenda
Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Godkjennelse av årsberetning og regnskap 2014
Godkjennelse av budsjett 2015
Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Valg til styret og ulike utvalg
Omdanning av Ytre Hamarøy Grunneierlag til SA
Utlysning av ny elgjakt 2016
Innkomne saker fra medlemmene

Enstemmig vedtak:
Forslag til saksliste på årsmøte 2015 godkjennes
Sak 8/2015 Hjemmeside for Ytre Hamarøy grunneierlag
Styreleder orienterte om det arbeidet som var gjort hittil.
Sak 9/2015 Eventuelt
Beite: Brev fra Hilda Margrethe Løvstad Helland ble referert, gjelder klage på sauene som
Ragnhild Johansen har på beite i Hestbakken. Det ble enighet om at Ragnhild Johansen får
tillatelse til å ha sauene på beite sesongen 2015. For senere år nektes hun å ha sauene sine på
beite i dette området. Det sendes brev til Ragnhild Johansen om dette.
Fiske: Det ble i fjor vedtatt ordning med å kjøpe fiskekort via nettside eller mobil. Det viser seg
imidlertid at denne ordningen er så dyr at det blir lite igjen til Grunneierlaget. Fiskekortsalget
fortsetter derfor på samme måte som tidligere.

