
PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 05.07.2014 

 

Til stede: Arvid Sørdal, Roald Hansen, Are Strand, Ketil Sivertsen. Ragnar Jullum, Kjersti S. 

Hansen. 

Forfall: Konrad Hilling, Karl Rune Kristensen Bye og Jan Steinsland  

 

Sak1/ 2014 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak2/ 2014 Styrets arbeidsform – forhold mellom styret og fagutvalg 

Orientering om hvordan Ragnar tenker at styrets arbeidsform skal være – tatt svært positivt 

imot av styre og arbeidsutvalgslederne. 

Innkalling kommer på mail, med påminnelse på sms. Møter holdes fortrinnsvis på lørdager kl. 

13. Ragnar lager forslag til innstillinger på alle saker. 

Til neste møte må det velges nestleder. 

Vedtak: 

Lederne i jakt- og fiskeutvalget deltar på grunneierlagets styremøter. De har ikke stemmerett, 

men deltar i styrets forhandlinger. Fagutvalgene rapporterer skriftlig til styret. 

 

Sak3/2014 Registrering i Brønnøysundregistrene 

Ytre Hamarøy grunneierlag er fortsatt registrert som BA i Brønnøysundregistrene. Styret 

mener det enkleste er å melde seg inn i Nordland Utmarkslag og at vi registreres som SA via 

dem. 

Vedtak: 

Styrets leder får i oppdrag å sjekke ut hva som må gjøres for å bli korrekt registrert i 

Brønnøysundregistrene og at dette blir ordnet i løpet av året. 

 

Sak 4/2014 Innmelding i Nordland Utmarkslag 



Styret enig om at det er nyttig og nødvendig at medlemskapet gjenopptas og at vi bruker aktivt 

den hjelp vi kan få til faglig bistand og vi blir registrert i Brønnøysundregistrene via 

Utmarkslaget. Det må velges årsmøterepresentant. 

Vedtak: 

YHG melder seg inn i Nordland Utmarkslag. 

Sak 5/2014 Fiskekortsalg 

Styret øsker en mer moderne og enkel måte å selge fiskekort på og dette kan gjøres via 

Inatur.no. Ellers ble drøftet fiskeoppsyn, bruk av media med info om fiskekortsalg 

Vedtak: 

YHG vedtar å ta i bruk salg av fiskekort via inatur.no. Ordningen søkes å bli etablert i løpet av 

sesongen 2015 og ansvarlig for dette er Leder for fiskeutvalget i samarbeid med styreleder. 

Sak 6/ 2014 Utpeke kontrollører til fiskeoppsyn. 

Saken ble drøftet og flere forhold rundt fiskeoppsyn ble tatt opp.  

Kontrollørene: Tanker om hvordan dette kan fungere: Fullmakt, opplæring, instruks, 

kjennskap til regelverk, mulighet for å kjøpe kort på stedet, utgangspunkt å være hyggelig i 

møte med fiskeren. Kan oppsyn fordeles på flere personer, med ansvar for bestemte vann? 

Båtene: Bedre info – vinteropplag – skal det være gratis eller leiepris? Låst eller ulåst? Siste 

utleiedato 1.september? Bytte ut båten i Lilandsvatnet – ubrukelig. 

En ansvarlig for hver båt. Arvid – Liland. Ragnar – Steinsland. Roald Straumen. 

Lavoo og båt – utleiepakke  - jobbe videre med ideen. 

Samarbeid med HJF om utdeling av fiskestenger til ungdom eller annet opplegg innenfor fiske. 

Vedtak:  

Arbeide videre med å få et fiskeoppsyn som fungerer til neste fiskesesong. 

Sak 7/ 2014 Etablering av hjemmeside for YHG 

Styret ønsker at det lages en egen hjemmeside for YHG. Ragnar antydet en kostnad på 4-5000 

kroner for å lage siden og til drift ca. 500 kroner pr. år. Ragnar er ansvarlig med hjelp fra 

styremedlemmene, tekst og bilder. Styrereferatene legges ut på hjemmesiden. 

Domenenavnet YHG og dataverktøy for å lage siden kjøpes. Ketil påtok seg ansvar for alt stoff 

som har med jakt å gjøre. 

 



Vedtak: 

 Det utarbeides hjemmeside. Styreleder er ansvarlig for arbeidet med hjelp/innspill fra 

styremedlemmene. 

Sak 8/2014 Beiteproblematikk 

Vedtak: 

 Leder tar kontakt med Ragnhild – saken drøftes i neste møte. 

 

 

 

 


