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Den 13. juni 2020 bie det avholdt ordinært årsmøte i

YTRE HAMARøY GRUNNEIERLAG SA

på Skutvik Gjestegård, kl. 15.00.

Til stede var: Ragnar Jullum, Ketil Sivertsen, Helge Normann, Kolbjørn Ellingsen, Hanne Sofie Jenssen,
Bernt H. Hansen, Arnt Håkon Løding, Bente Ness, Axel Thomassen og Anlaug Knutstad.

Tilbehandling forelå:

SakOL|2OZO Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 02/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Sak 03/2020 Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap 2019

Sak04/202A Godkjennelse av budsjett 2020

Sak 05/20?0 Godkjennelse av arbeidsplan for 2A20/2021
Sak 05/2020 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer

Sak 0712020 Valg til styret og ulike uWalg

Sak 08/2020 Vali av s§releder for ett år

Sak 09/2020 lnnkomne saker fra medlemmene

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte 2020. Delvar mølt fram 10 medlemmer.

Sak 01/2020 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undeskrive protokollen

Som møteleder ble valgt Ragnar Jullum

Som referent ble valgt Hanne Sofie Jenssen.

Tilå underskrive protokollen sammen med møteteder ble valgt Helge Normann og Bente Ness.

Sak 02/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent. Møtet ble e*lært for lovlig satt.

Sak 03/2020 Godkiennelse av styrets årsberetning og regnskap og for 2019

Styreleder Ragnar Jullum gikk gjennom styrets årsberetning. Temaer som ble tatt opp og drøftet spesielt
var: Ajvan har førl regnskapet. Mva på jakt og fiske - Norskog har anket saken inn for ESA.

Selvangivelse er levert.

Vipps brukes til salg av jakt- og fiskekort. Med denne løsningen er det ikke mulig å rapportere inn fangst
av anadrome fiskeslag til fulkesmannen. Manglende rapportering kan føre til at fylkesmannen stenger
enkelte vann for fiske. Må derfor snarest finne en løsning på dette. Arsmøtet ber om at

styret/fiskeutvalget snarest tar tak i saken. En del fiskere har ikke tilgang til Vipps og det må bestilles

nye manuelle fiskekort med muligheter til rapportering av fangst.

Regnskapet ble gjennomgått.

Arsmøtet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Utkast til årsberetning 2019 godkjennes. Regnsknpetfor 2019 inkludert resultatoppstilling og

balanse godkjennes med et resultat på kv. 0,-, Prinsippfor regnskapsførsel er endret slik at det

som tidligere ble kalt utbytte er endret til leie a» areal. Leien blirfastsatt slik at Ytre Hamarøy



Grunneierlagfår et resultat lik null og leien betales ut hvert år. Til grunneierne betales det ut
til sammen kr. 148.866,65 i 2020.

Sak M/2020 Godkjennelse av budsjett 2020

Budsjett lor 2020 ble delt ut på møtet og gjennomgått av styreleder.

Enstemmig vedtak:

Åænæet g&tcienrler fæ§aE {il bwlsiet far 2ø20-

Sak 05/2020 Godkjennelse av arbeidsplan for 202012021

Arbeidsplan for 2A2012021 ble delt ut og gjennomgått av styreleder.

Enstemmig vedtak:

Arsmøtet godkjenner forslag til arbeidsplan for 2020/2021.

Sak 06/2020 Fastse$ing av godtgjørelse til styrets medlemmer

Enstemmig vedtak:

Arsmøtet vedtar ingen endringer i godtgjørelsene.

Sak 07/2020 Valg til sty.ret og ulike utvalg

Etter årsmøtet zA19 bestar styret av følgende medlemmer: Leder Ragnar Jullum,

sekretær/kasserer Hanne Sofie F. Jenssen, styremedlem Konrad Hilling, styremedlem Kolbjørn

Ellingsen, styremedlem Are Strand, styremedlem Karl R. Bye, varurnedlem Jan Stensland og

2. varumedlem Helge Mathisen. Følgende personer er på valg i 202A: styremedlem Kolbjørn
Ellingsen, styremedlem Konrad Hilling, styremedlem Karl Rune Bye og 2. varamedlem Helge

Mathisen. Velges for2 ån. Samtlige ble enstemmig gienvalgt.

Etter årsmøtet2}l9 bestårjaktuwalget av følgende medlemmer: Leder Ketil Sivertsen, medlem

Bernt Halvar Hansen, medlem Karl Rune Bye og medlem Arnt Håkon Løding. Følgende

personer er på valg i 2020: medlem Bernt Halvar Hansen og medlem Karl Rune Bye. Velges

for 2 år. Begge ble enstemmig gienvalgt.

Etter årsmøtet2019 består fiskeuwalget av leder Bernt Halvar Hansen, medlem Jan Stensland

og medlem Bente Melby Ness. Følgende personer er påvalg i 2020: leder Bernt Halvar Hansen.

Velges for 2 åtr. Han ble enstemmig gjenvalgt.

Revisorene har vært på valg hvert år, revisorer er: Bård Marthinussen og Asbjørn Bye. Bard

Marthinussen har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg. Årsmøtet vedtok at det er nok med en

revisor. Asbjørn Bye ble enstemmig valgt til revisor.

Valgkomiteen har vært på valg hvert år, valgkomiteen er: Leder Jan Stensland, medlem Roald

Hansen og medlem Helge Normann. Jan Stensland har meddelt at han ikke tar gjenvalg. Helge

Normann og Roald Hansen ble enstemmig gienvalgt som medlemmer og som nytt medlem ble

valgt Arnt Håkon Løding. Helge Normann ble valgt til leder.
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Sak 08å020 Valg av s§neleder for ett fu

RøgnarJullam ble enstemmig gjerwolgl som styrelederfor ett år

Sak 09 12020 Innkomne saker fra medlemmene

Ingen saker er innkommet

Bente Ness

Protokollerl ble undertegnet av:
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