Referat fra årsmøtet i Skogsfjordvatn grunneierlag, lørdag 20.04.13 kl. 1500

Leder Alf Lorentsen åpnet møtet med å ønske velkommen.

10 fremmøtte grunneiere med stemmerett

Før årsmøtet ble satt orienterte Rune Knudsen, Rune Muladal og Gunnar Rørstad vedr.
Skogsfjordvatnvassdragets driftsplanarbeide samt resultater fra forsøksfiske i regi av
Universitetet/Norges Fiskerihøgskole i Tromsø.

Sak 1 Konstituering
Alf L. valgt som møteleder, Roar R. valgt som referent og Hanne M. og Jan L valgt som
protokollunderskrivere.
Sak 2 Driftsplan for Skogsfjordvatnvassdraget
Leder for utvalget, Gunnar Rørstad, redegjorde for deres arbeide. Han presiserte viktigheten av å ha
en driftsplan spesielt overfor bevilgende myndigheter. En velfungerende driftsplan er en forutsetning
i forvaltningen av Skogsfjordvatnvassdraget og utmarksarealene rundt Skogsfjordvatn.
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne arbeidsutvalgets utkast til driftsplan for
Skogsfjordvatnvassdraget.
Sak 3 Godkjenne regnskap, årsmelding samt budsjett
Kasserer Astri A. redegjorde for regnskapstallene, regnskapet godkjent med revisorberetningens
merknader.
Leder Alf L. redegjorde for styrets årsberetning og denne tatt til orientering.
Budsjettforslaget vedtatt med en økning fra kr. 50000,- til kr. 70000,- på budsjettposten
“utmarksforvaltning driftsplan” – tilsvarende reduksjon i posten “overskudd”

Sak 4 Justering av kortpriser
Jaktkort: Døgnpris med hund videreføres kr. 200,Døgnpris uten hund økes fra kr. 100,- til kr. 150,-

Fiskekort: Priser for fiske i Skogsfjordvatn uendret.
Døgnkort elva videreføres uendret kr. 100,- Depositum økes fra kr. 50,- til kr. 300,Priser for fiskekort fjell økes slik:
-Årskort fra kr. 500,- til 550,Ukeskort fra kr. 180,- til kr. 200,Døgnkort fra kr. 60,- til kr. 70,-

Enstemmig vedtatt med virkningsdato fra 1. juni 2013.

Sak 5 Samarbeid med grendehuset
Etter søknad er grendehuset tilkjent kr 25000,- for 2013 vedr. oppussing/renovering av nytt
dusjanlegg. Årsmøtet ser for seg et samarbeide med salg av pakker; jakt eller fiskekort med
overnatting på grendehuset. Etterspørselen etter husvære var særdeles stor under jaktsesongen
2012. En forutsetting er riktignok av kapasitetshensyn/markedsføring. Karlsøy kommunes satsing på
reiseliv er en naturlig portal vedr. rimelig markedsføring. Årsmøtet sluttet seg til denne måten å
samarbeide på.
Sak 6 Innkommet forslag fra Terje Slydahl – utvidet tid for garnfiske hytteeiere
Årsmøtet vedtok enstemmig følgende vedtak:
Garnfiske i Skogsfjordvatn
Hytteeiere som kjøper kort for å sette garn i Skogsfjordvatn, kan sette garn hele året. Det forutsettes
at alle som setter garn kjenner og følger bestemmelsene i “Forskrift av fiske i vassdrag i Troms hvor
det går laks, sjøørret og sjørøye”. Det presiseres at garn skal være merket med navn.

Sak 7 Valg
Laina D. redegjorde på vegne av valgkomiteen og følgende ble gjen valgt med akklamasjon:

Styre: Leder, Alf Lorentsen valgt for ett år
Medlemmer: Astri Andresen, Mari-Ann Myrvang og Svein Kristian Gabrielsen valgt for 2 år
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