PROTOKOLL FRA STYREMØTE YHG DEN 25.08.2016
Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Karl Rune Kristensen Bye, Are Strand, Kolbjørn
Ellingsen og Konrad Hilling
Sak 23/2016 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 24/ 2016 Elgjakt eksterne jeger
På årsmøtet i juni ble det vedtatt å lyse ut elgjakt eksternt med 4 dyr som skal felles i jaktområde
syd. Utlysningen ble lagt ut på vår hjemmeside den 04.07.2016 med frist for å søke den
22.07.2016. Det kom inn bare en søknad, et jaktlag fra Skien hvorav en jeger har tilknytning til
Hamarøy. Dette ser ut til å være meget erfarne jegere og de er tilskrevet om at de vil få leie
jaktterrenget etter de betingelser som følger av utlysningen.
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner at jaktlaget fra Skien ved Eivind Berge får leie jaktterrenget på område syd
etter de betingelser som følger av utlysningen.
Sak 25/2016 Kontrakt elgjakt grunneiere
Utkast til ny kontrakt elgjakt for grunneierne var sendt ut til styrets medlemmer. Det var tatt
utgangspunkt i kontraktene slik de har vært i perioden 2011 – 2015. Kontrakten ble gjennomgått
og styreleder vil renskrive denne og sende ut til styrets medlemmer for endelig kontroll.
Sak 26/2016 Kontrakt elgjakt eksterne jegere
Utkast til kontrakt elgjakt for eksterne jegere var sendt ut til styrets medlemmer. Jeg har tatt
utgangspunkt i kontraktene slik de har vært i perioden 2011 – 2015. Har gjort noen mindre
endringer og tilpasset at dette ikke er grunneiere. Kontrakten ble gjennomgått og styreleder vil
renskrive denne og sende ut til styrets medlemmer for endelig kontroll.
Sak 27/2016 Utbetaling av utbytte 2016
På årsmøtet i juni 2016 ble det fattet følgende vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2015 for Ytre Hamarøy Grunneierlag SA, samt styrets årsberetning.

Det utbetales utbytte til grunneierne med kr. 350.000,- i 2016.
For å kunne betale utbyttet til grunneierne må vi ha regnearket med fordelingsnøkkel for å
beregne hva hver enkelt grunneier skal ha. Tidligere kasserer Konrad Hilling har regnearket til
fordeling men i styremøtet nektet han å gi det videre til ny kasserer. Dette betyr at det må
utarbeides nytt regneark fra «bunnen av» og dette betyr en masse merarbeid som kunne vært
unngått.

Styreleder og kasserer sjekker den informasjonen som finnes og starter arbeidet med å
utarbeide et nytt regneark som fordeler utbyttet til den enkelte grunneier.
Sak 28/2016 Kart småviltjakt og fiske
Det har kommet en del spørsmål fra jegere om kart som viser hvor det er tillatt å gå på jakt. Det
vi skulle ha hatt er mer profesjonelle kart som viser hvor det er lov å jakte og at kartet legges ut
på hjemmesiden og at det kan lastes ned. Vi bør også få et bedre kart over de vannene det er
lov til å fiske i.
Grunneierlaget bør kunne bruke noen kroner på å få laget slike kart, f.eks. 5.000 kroner. Kartene
vil gjøre det enklere for jegerne å orientere seg i terrenget og vi slipper en god del spørsmål.
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar å bruke inntil kr. 5.000 til å få laget profesjonelle kart som viser hvor det er tillatt
å jakte og de vann det er tillatt å fiske i. Kartene legges ut på vår hjemmeside for nedlasting.
29/2016 Eventuelt
Styreleder orienterte om følgende forhold:
Det har vært mange klager på sau på beite i år, både per telefon og på mail. Styreleder tar dette
forhold opp med Ragnhild Johansen. For øvrig vises til styresak 21/2016.
Betaling via mCash ble etablert for YHG den 12.07.2016. Stadig flere kjøper fiske- og jaktkort
via appen og per dato er det blitt solgt 5 fiskekort og 7 jaktkort via mCash.
Årsmøteprotokollen er klar for undertegning. Så snart protokollen er signert vil de nye
styremedlemmer bli registrert i Brønnøysundregistrene.
Representanter for de eksterne jegerne kommer opp til Hamarøy i helgen 9. – 11. sptember.
Konrad Hilling skal ta i mot disse og orientere dem om forholdene for jakt. Han krevde betaling
for denne jobben og han antydet kr. 200 per time og at det ville gå med en dag.

