PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 04.08.2015
Til stede: Konrad Hilling, Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Are Strand og Jan Steinsland
Forfall: Roald Hansen og Karl Rune Kristensen Bye
I tillegg deltok leder jaktutvalget Ketil Sivertsen
Sak10/2015 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak11/ 2015 Valg av ny kasserer i Ytre Hamarøy Grunneierlag
Konrad Hilling har gitt beskjed om at han ikke ønsker å fortsette lenger som kasserer i Ytre
Hamarøy Grunneierlag. Det må således velges ny kasserer i laget. Kassererfunksjonen vil nok
bli litt mer krevende enn tidligere da vi må ta hensyn til vi er mva-pliktig og at vi blir et SA.
Styret vil takke Konrad for jobben han har gjort som kasserer i YHG gjennom mange år.
Enstemmig vedtak:
Som kasserer i Ytre Hamarøy Grunneierlag velges Kjersti Hansen. Det gis beskjed til
Sparebanken Nord-Norge om at det er skiftet kasserer og at nyvalgt kasser Kjersti Hansen og
styreleder Ragnar Jullum disponerer lagets bankkonti: 4509.10.02179, 4509.26.90656 og
4509.30.16657.
MB-Regnskap engasjeres til føring av lagets regnskap etter avtale.
Sak12/2015 Marin verneplan Kaldvåg/Innhavet – utnevnelse av lokal referansegruppe
Det skal etableres en lokal referansegruppe i forbindelse med arbeidet Marin verneplan for
Kaldvåg/Innhavet. Det er viktig at Ytre Hamarøy Grunneierlag er representert i
referansegruppen.
Enstemmig vedtak:
Til å representere Ytre Hamarøy Grunneierlag i den lokale referansegruppen for Marin
verneplan Kaldvåg/Innhavet velges Kjersti Hansen.
Sak 13/2015 Ajourføring av medlemsregister
Styreleder orienterte om saken. Det er viktig at vårt medlemsregister er korrekt med hensyn
til navn, adresse og bankkontonummer for utbetaling av utbytte. Når medlemsregisteret er
gjennomgått og kvalitetssikret vil den bli lagt ut på vår hjemmeside. Saken ble drøftet.

Sak 14/2015 Kostnader hjemmeside
Styreleder har fått hjelp av Frode Jensen, Storjord, til å lage hjemmesiden for YHG.
Enstemmig vedtak:
Frode Jensen honoreres med kr. 1.000,- for sin hjelp med å lage vår hjemmeside.
Sak 14/2015 Neste møte
Neste møte blir 7. november 2015. På dette møtet vil Konrad og Ketil orientere om elgjakt.

