PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 22.04.2016

Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen og Konrad Hilling
Forfall: Are Strand, Karl Rune Kristensen Bye, Roald Hansen og varamedlem Jan Stensland
I tillegg deltok leder av jaktutvalget Ketil Sivertsen
Sak 7/2016 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 8/ 2016 Forvaltning av elgjakta
Saken ble drøftet og ulike forvaltningsmodeller ble gjennomgått.
Enstemmig vedtak:
Jaktutvalget tar en gjennomgang av forvaltningsmodell og skisserer ulike alternativer for
elgjakta. Styret behandler jaktutvalgets innspill og forelegger ulike forslag på årsmøtet.
Sak 09/2016 Foreløpig regnskap 2015
Foreløpig regnskap 2015 ble gjennomgått. Regnskapet er ikke fullstendig da ikke all
informasjon fra Konrad er overlevert til Kjersti.
Enstemmig vedtak:
Tidligere kasserer Konrad Hilling overfører det han måtte ha i kassabeholdning til YHG’s
bankkonto. Videre oversender Konrad regneark med oversikt over alle medlemmene med
fordelingsnøkkel til kasserer og styreleder. Liste over de som har andeler i YHG oversendes
også. Regnskapet kan da ferdigstilles og oversendes til revisor.
Sak 10/2016 Nye priser for elgjakt, fiskekort og småviltjakt
Nye priser for elgjakt, fiskekort og jaktkort skal vedtas på årsmøtet i juni.
Enstemmig vedtak:
Styret foreslår følgende priser for jakt og fiske på årsmøtet:
Elgjakt prisklasser
1
2
3
4

Forslag nye priser
Kr. 41,- pr. kg.
Kr. 49,- pr. kg.
Kr. 51,- pr. kg
Kr. 54,- pr. kg.

Fiskekort
Døgnkort
Ukeskort
Årskort
Årskort familie
Båt pr. døgn

55,- kr. pr. døgn
110,- kr. pr. uke
325,- kr. pr. år
400,- kr. pr. år
250,- kr. pr. døgn

Jaktkort
Grunneiere og ungdom
Årskort
Ukeskort

Kr. 200,- pr. år
Kr. 100,- pr. uke

Øvrige
Årskort
Ukeskort
Dagskort

Kr. 350,- pr. år
Kr. 150,- pr. uke
Kr. 100,- pr. dag

Prisene gjelder for 4 år, 2016 – 2019.
Sak 11/2016 Beiteproblematikk sau
Ragnhild Engan ønsker å leie beite for sine sauer i området Hansbakkan – Eldretinden.
Beboerne i området opplever at sauene trekker ned til hyttter, hus og vannverk med de
ulemper det medfører.
Enstemmig vedtak:
Ragnhild Engan gis tillatelse til å slippe sau på beite i området Hansbakkan – Eldretinden
sesongen 2016. Tillatelsen gis under forutsetning av at de voksne sauene blir utstyrt med
radiobjøller og at det føres et tilfredsstillende tilsyn med sauene. For sesongen 2017 må det
søkes på nytt om tillatelse.
Sak 12/2016 Salg av fiskekort og jaktkort – bruk av betalingsapp for mobil
Det er nå kommet nye betalingsmuligheter via mobiltelefonen, de mest kjente er Vipps fra Dnb
og mCash fra Sparebanken. Dette er en enkel og lettvint måte å overføre penger på og skulle
passe utmerket til salg av jakt og fiskekort.
Enstemmig vedtak:
Ytre Hamarøy Grunneierlag tar i bruk mCash og Vipps som betalingsløsning ved salg av
fiskekort og jaktkort. Løsningen etableres så snart at prisene for 2016 er vedtatt. Informasjon
om at vi bruker mCash og Vipps legges ut på vår hjemmeside og på plakater.

Sak 13/2016 Søknad om støtte til kurs Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
Bernt Halvar Hansen har søkt om støtte til å delta på kurset Feltkontroll av hjortevilt som skal
avholdes på Fauske den 10. og 11. mai 2016.
Enstemmig vedtak:
Bernt Halvar Hansen innvilges støtte på kr. 2.300,- for å delta på Feltkontrollkurs av hjortevilt
som avholdes på Fauske den 10. og 11. mai 2016.
Sak 14/2016 Årsmøte 2016 – tid og sted
Enstemmig vedtak:
Årsmøte 2016 avholdes på Skutvik Gjestegård lørdag den 4. juni 2016 kl. 16.00.
Sak 15/2016 Sakliste til årsmøtet 2016
Hva som skal behandles på årsmøtet er bestemt i vedtektene.
Enstemmig vedtak:
Sakliste til årsmøtet 2016:
Sak 1/2016
Sak 2/2016
Sak 3/2016
Sak 4/2016
Sak 5/2016
Sak 6/2016
Sak 7/2016
Sak 8/2016
Sak 9/2016

Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap 2015
Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer
Forvaltning av elgjakta
Fastsette priser og regler på jakt og fiske innenfor lagets område.
Valg til styret og ulike utvalg
Valg av styreleder for ett år
Budsjett 2016

