PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 04.02.2018
Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Kolbjørn Ellingsen og Jan Stensland
Forfall: Karl Rune Bye, Konrad Hilling og Are Strand
I tillegg deltok leder av jaktutvalget Ketil Sivertsen under sak 2/2018.
Sak 01/2018 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 02/ 2018 Rabatt til jaktlag ve skadefelling av elg i Skutvikområdet i 2017
Vi har tidligere i styret drøftet å «sette av» noen elger i Skutvik som er plagsomme for
befolkningen. I 2017 er dette gjort og fellingen er utført av Jaktlag Nord. Det er skutt 3 dyr; en
okse på 239 kg., ei ku på 210 kg. og en kalv på 55 kg.
Jakt i tettbygd strøk er mer komplisert og utfordrende enn normal jakt og Jaktlag Nord har
derfor søkt om en rabatt for dyrene som er felt i Skutvik.
Saken ble grundig drøftet i styremøtet.
Enstemmig vedtak:
Jaktlag Nord gis en rabatt på 50 % for skadefelling av 3 dyr i Skutvikområdet i 2017.
Sak 03/2018 Beiteproblematikk 2018
Beiteproblematikk har vært en gjenganger i styret og det er viktig å få en tidlig avklaring på
hva vi vil. Det er viktig både for Ragnhild og for YHG.
Saken ble drøftet.
Enstemmig vedtak:
Ragnhild Engan får tillatelse til å la sauene beite i 2018 som tidligere år. Problemsauer som
hun får beskjed om må hun raskt fjerne fra området.
SAK 04/2018 Deltakelse på årsmøte i Nordland Utmarkslag SA
Det er ikke fastsatt noen dato for avholdelse av årsmøte i Nordland Utmarkslag, men det blir
nok etter påske. Støtte til fagseminar og årsmøte var ikke avklart slik at det er mulig at møtet
blir et en-dagsmøte med 3- 4 innlegg.

Enstemmig vedtak:
På årsmøtet i Nordland Utmarkslag 2018 deltar fra Ytre Hamarøy Grunneierlag Are Strand og
Ragnar Jullum.

Sak 05/2018 Regnskap 2017 – orientering
- Regnskapet blir nå ført av MB-regnskap og bilagene for 2017 vil bli overlevert dem om kort
tid
- Mva-oppgjør en gang i året, 10. mars 2018
- Fiskekort, fått oppgjør fra Bente, Butikken på Skutvik og Roald Hansen. Roald har sagt opp
avtalen om salg av fiskekort.
- Regnskapet ferdig i løpet av februar. Nærmere orientering til styret vil bli gjort da.

