PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 06.02.2016
Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen og Roald Hansen
Forfall: Are Strand, Karl Rune Kristensen Bye, Konrad Hilling og varamedlem Jan Stensland
I tillegg deltok leder av jaktutvalget Ketil Sivertsen
Sak 1/2016 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 2/ 2016 Forvaltning av elgjakta
På forrige styremøte ble det vedtatt at jaktutvalget skulle komme med forslag til mulige
endring av prinsipper for elgforvaltning. Ketil har oversendt et notat fra jaktutvalget hvor det
er skissert 3 mulige modeller for elgjakta: 1) Utlysning av 4 jaktfelt/jaktlag, kun grunneiere. 2)
Utlysning av 3 jaktfelt/jaktlag, med leveringsplikt til Salten Kjøtt og vilt, kun grunneiere 3)
Utlysning av 3 jaktfelt/jaktlag med kun grunneier og ett jaktfelt /jaktlag eksterne jegere.
De ulike modeller ble gjennomgått og drøftet.
Enstemmig vedtak:
Saken tas opp igjen på neste styremøte. Til dette møtet skal styreleder sette opp en del
kriterier/vilkår for eksterne jegere dersom vi går for denne modellen (modell 3).
Sak 03/2016 Regnskapsførsel – praktiske ting
På siste styremøte gjennomgikk vi om en del praktiske ting vedrørende regnskapet. Det ble
bl.a. vedtatt at Konrad skulle sende regneark med oversikt over alle medlemmer med
fordelingsnøkkel til kasserer og styreleder. Vi har ikke mottatt slikt regneark. Det vil ikke være
mulig å føre regnskapet på en korrekt måte uten at vi har disse opplysningene
Styret ber Konrad overlevere til Kjersti alle de opplysningene vi må ha for å kunne føre
regnskapet på en korrekt måte.
Sak 04/2016 Merverdiavgift på omsetning av rett til jakt og fiske.
I utgangspunktet er omsetning av rett til jakt og fiske merverdiavgiftspliktig, jfr. lov om
merverdiavgift § 3-11 bokstav h. I forskrift til merverdiavgiftsloven er omsetning av rett til jakt
og fiske på statens grunn, Finnmarkseiendommen og bygdealmenninger unntatt avgiftsplikt.
Dette innebærer i praksis at det kun er private grunneiere som omfattes av avgiftsplikt for slik
omsetning. Grunneierlag som kommer opp i omsetning, kr. 50.000,-, er dermed etter loven
avgiftspliktige.

Dette forhold er en grov forskjellsbehandling mellom statlig eiendom og private grunneierlag
og YHG ber Nordland Utmarkslag ta opp saken på sitt årsmøte 8. og 9. april.
Enstemmig vedtak:
Ytre Hamarøy Grunneierlag ber Nordland Utmarkslag ta opp saken på årsmøtet den 8.- 9. april
2016 og avgi en uttalelse hvor det kreves endringer i merverdiavgiftsloven slik at private
grunneiere får fritak for merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter på lik linje
med Statskog, Finnmarkseiendommen, bygdealmenninger og annen statlig grunn. Uttalelsen
sendes til Finansdepartementet, politiske partier, Bondelaget og andre.
Sak 05/2016 Neste møte
Neste møte blir lørdag den 12. mars 2016 klokken 11.00. Møtelokale Helsesenterets kantine,
Kjersti ordner med lokale.
Sak 06/2016 Eventuelt
Styret vedtok at tillitsvalgte som kjører bil i YHGs tjeneste på møter/kurs utenom kommunen
skal honoreres med en kjøregodtgjørelse på kr. 3,80 per kilometer . Vi slipper da å rapportere
inn 30 øre per kilometer som lønn og som vi må betale arbeidsgiveravgift av ved bruk av statens
satser.

