PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 20.05.2017

Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Are Strand og Jan Stensland
Forfall: Konrad Hilling, Kolbjørn Ellingsen og Karl Rune Bye
Sak 08/2017 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 09/2017 Årsberetning og regnskap 2016
Årsberetning og regnskap 2016 ble gjennomgått.
Enstemmig vedtak:
Utkast til årsberetning 2016 godkjennes. Regnskapet for 2016 inkludert resultatoppstilling og
balanse godkjennes med et resultat på kr. 0,-. Prinsipp for regnskapsførsel er endret slik at det
som tidligere ble kalt utbytte er endret til leie av areal. Leien blir fastsatt slik at Ytre Hamarøy
Grunneierlag får et resultat lik null og leien betales ut hvert år.
Sak 10/2017 Budsjett 2017
Forslag til budsjett med forutsetninger ble gjennomgått.
Enstemmig vedtak:
Forslag til budsjett for 2017godkjennes og legges fram for årsmøtet.
Sak 11/2017 Arbeidsplan 2017/2018
Forslag til arbeidsplan ble gjennomgått:
1. Etablere betalingsappen Vipps ved salg av jakt- og fiskekort
2. Lage nytt og oppdatert kart for småviltjakt
3. Lage nytt og oppdatert kart for fiske
4. Arbeide for at flere elg kan avskytes innenfor vårt bestandsområde
Enstemmig vedtak:
Forslag til arbeidsplan 2017/2018 godkjennes og forelegges årsmøtet

Sak 12/2017 Godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer
I henhold til vedtektene skal årsmøtet fastsette godtgjørelsen til styret. På årsmøtet i fjor ble
følgende godtgjørelser vedtatt:
Styreleder kr. 3.000,- per år
Kasserer kr. 1.500,- per år
Møtegodtgjørelse per styremøte kr. 500,Leder jaktutvalget kr. 1.000,- per år
Leder fiskeutvalget kr. 1.000,- per år
Enstemmig vedtak:
Styret foreslår overfor årsmøtet at honorarsatsene ikke endres.
Sak 13/2017 Ny kontrakt jaktlag Sør II (eksterne jegere)
Utkast til ny kontrakt elgjakt for eksterne jegere ble gjennomgått. Det er bare noe mindre
endringer; varer 2016 – 2019 og jaktstart 08.10. Jeg har snakket med Asbjørn Kristiansen om
at de starter den 8. oktober og han mente at dette ikke var noe problem.
Enstemmig vedtak:
Forslag til kontrakt med Jaktlag Sør II godkjennes
Sak 14/2017 Medlemsregister – fordelingsnøkkel
Utsendte lister ble gjennomgått, en del avklaringer må til.
Enstemmig vedtak:
For 2017 betales det ut etter de utsendte lister. I løpet av året kvalitetssikres fordelingsnøkkelen
og hvilket prinsipp som skal følges, areal storvilt eller skyld.
Sak 15 Eventuelt
Ragnhild Engan ble i april 2017 nektet å slippe sine sauer på beite i området ved
Hamarøyskaftet. Hun har prøvd å skaffe seg alternative beiter, men dette har ikke vært mulig.
Hun søker derfor om å få lov til å slippe sauene på dette beitet også i år. Styret drøftet dette
grundig.
Enstemmig vedtak:
1. Ragnhild Engan får tillatelse til å slippe 50 sauer på beite i området ved Hamarøyskaftet
også i 2017.
2. Sauer som trekker ned til bebyggelse, vannverk o.l. skal fjernes fra området snarest.
3. Dersom Ragnhild Engan skal ha sauer i dette området senere år må hun sette opp gjerde for
sauene. Søknad må oversendes til YHG i løpet av høsten og søknaden må innholde planer for

gjerdingen, avtale med de aktuelle grunneierne, antall sau som skal slippes på beite og
framdriftsplan.

