
PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 28.11.2015 

Til stede: Konrad Hilling, Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Karl Rune Kristensen Bye og Roald 

Hansen 

Forfall: Are Strand og varamedlem Jan Stensland 

I tillegg deltok leder av jaktutvalget Ketil Sivertsen  

Sak15/2015 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak16/ 2015 Orientering om elgjakta 

Under sak 14/2015 ble det bestemt at Ketil og Konrad orienterer elgjakta innenfor Ytre 

Hamarøy grunneierlags område. Ketil og Konrad orienterte grundig om elgjakt innenfor lagets 

område og kom bl.a. inn på følgende punkter: 

- Rett til elgjakt  

- Regler for elgjakt 

- Bestandsplan 

- Avskytingsavtale 

- Avskyting av elg på YHG’s områder 

- Vekt og oppgjør 

- Veien videre 

 

Det ble vedtatt på siste årsmøte at styret og jaktutvalget skulle utrede mulighetene for nye 

prinsipper for elgforvaltningen, bl.a. se på en viss kommersialisering av elgjakta. Til neste 

styremøte skal jaktutvalget komme med forslag til mulig endring av prinsipper for 

elgforvaltning. 

Enstemmig vedtak: 

Styret tok gjennomgangen av forvaltningen av elgjakta til orientering. 

Sak 17/2015 Regnskapsførsel – praktiske ting 

Under sak 11/2015 ble Kjersti valgt til kasserer i YHG og det ble samtidig bestemt at vi skulle 

engasjere MB-regnskap til å føre regnskapet. 

For å kunne føre regnskapet på en korrekt måte er det viktig at vi har en korrekt medlemsliste 

med fordelingsnøkkel for beregning av økonomisk utbytte til hvert medlem. Konrad har et 

eget regneark med opplisting av alle medlemmer og fordelingsnøkkel. Konrad oversender 

regnearket til kasser og styreleder. 



Ellers tar kasserer og leder et møte med MB-Regnskap om de praktiske sider ved 

regnskapsførselen. Vi melder oss inn mva registeret når vi når omsetning over kr. 50.000,-. 

Kasserer tar seg av fakturering til de enkelte jaktlag. Honorar til tillitsvalgte betales ut i 

desember 2015 i tråd med vedtak på årsmøtet sak 5/2015. 

Sak 18/2015 Søknad om medlemskap i Grunneierlaget 

Vi har fått forespørsel fra 2 grunneiere om medlemskap i grunneierlaget: 

1. Gnr. 67 bnr. 3 og 10  Bjørg Myhre Forsbakk ogArild Svendsen 

2. Gnr. 42 bnr. 4 Terje Holm Nygaard og Anne-Britt Nygaard 

I vedtektene § 3 heter det om medlemskap: 

Grunneiere innenfor lagets område som eier eller disponerer minst 20 dekar utmarksareal kan 

opptas som andelseiere i laget. Innmelding skjer ved skriftlig søknad til foretaket, og styret 

avgjør spørsmålet om opptak av ny andelseier. 

Enstemmig vedtak: 

Eiere av gnr. 67 bnr3 og 10 Bjørg Myhre Forsbakk og Arild Svendsen godkjennes som 

medlemmer av Ytre Hamarøy Grunneierlag. 

Eiere av gnr. 42 bnr.bnr 4 Terje Holm Nygaard og Anne-Britt Nygaard ønskes velkommen 

som medlemmer av YHG ved en eventuell søknad om medlemskap. 

Sak 19/2015 Deltakelse på årsmøte i Nordland Utmarkslag 

Årsmøtet i Nordland Utmarkslag med seminar blir avholdt i februar/mars 2016. Vi er bedt om 

å komme med innspill til faglige temaer som vi ønsker belyst.  

Enstemmig vedtak: 

På årsmøtet i Nordland Utmarkslag 2016 deltar fra Ytre Hamarøy Grunneierlag Ketil Sivertsen 

og Ragnar Jullum. Styreleder tar kontakt med Nordland Utmarkslag og ber om at 

kommersialisering av elgjakt blir et tema på seminaret.  

Sak 20/2015 Neste møte 

Neste møte blir lørdag16. januar 2016. Møtelokale Helsesenterets kantine, Kjersti ordner med 

lokale. Spesielt tema: Elgforvaltning. 

 

 


