Referat fra årsmøtet i Skogsfjordvatn grunneierlag lørdag 12.04.14 kl. 1530
Til stede: Alf Lorentsen, Mari-Ann Myrvang, Astri Andresen, May- Jorun Corneliussen, Kolbjørn
Lavold, Torleif Andreassen, Levi Andreassen, May-Ann Leithe, Laina Dalsbø, Roar Raste, HanneMona Myrvang, Jan Lavold Gunnar Rørstad og Terje Slydahl
11 med stemmerett. ( Laina D. hadde skriftlig fullmakt på vegne av Sven Olav Svendsen)

Leder Alf L. åpnet møtet og ønsket velkommen og sa vær så god til kaffe og vafler.

Innkalling, saksliste og dagsorden godkjent.

1) Alf L. valgt til møteleder.
Roar R. valgt til referent.
May-Ann L. og Torleif A. valgt til protokollenter.
2) Snøscooterløype – høringssak fra kommunen. May-Jorun C. redegjorde for prosessen
sålangt og videre fremdriftsplan i sakens anledning. Ei eventuell scooterløype vil også
komme inn i planarbeidet til Karlsøy kommune. Styret i Skogsfjordvatn grunneierlag har
sendt innspill innen høringsfristen 7. mars d.å., hvor ønsket er å skjerme de mest brukte
turområdene ovenfor Skogsfjordvassbygda. Videre i kommunal regi å få arrangert et
fellesmøte mellom bygdene for å nå flest mulig av grunneierne.
Styrets forslag: Årsmøtet i Skogsfjordvatn grunneierlag slutter seg til uttalelsen gitt fra
styret 22.02.14
Laina D. fremsatte et alternativ forslag: Årsmøtet i Skogsfjordvatn grunneierlag går mot å
opprette snøscooterløype i vårt terreng.
Styrets forslag vedtatt med 6 stemmer, mot 5 stemmer avgitt for Laina D. sitt forslag.
3) Oppfølging av driftsplan for elva. Gunnar Rørstad redegjorde for driftsplanen for
Skogsfjordvassdraget 2013-17
Det var kommet innspill på ønske om å få på plass et nytt toalett + gapahuk oppe ved
vassenden. Viktig å avklare med grunneier. Dette må videre ses i sammenheng med
budsjettposten “utmarksforvaltning”.
Leder Alf L. takket Jan L. for jobben han har utført i flere år vedr. salg av fiskekort for elva –
nytt av året blir denne tjenesten utført på nett; nettstedet “Inatur.no” overtar ansvaret for
kortsalget for elva.

4) Forvaltning av jakt og fiske. Elgjakt, rypejakt, fiske i elv og vannene. Leder Alf L. redegjorde
for virksomheten. Historisk gode salgstall for 2013 spesielt for rypejakt. Nytt av året blir at
Jaktlaget nå kjøper/betaler til grunneierlaget for 50 % av dyrets slaktevekt kr. 60,- pr. kilo.
De av grunneierne og øvrige interesserte som ønsker elgkjøtt sender sms til leder i styret
av grunneierlaget og når dyret er klart til partering må den enkelte møte opp hos Kåre
Nergård for henting av kjøtt til kr.65,- pr. kilo – nærmere info vil komme på hjemmesiden
“Skogsfjordvatn.com”
5) Regnskapet med anbefalt revisorberetning godkjent. Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag
om å utbetale utbytte til grunneierne tilnærmet kr. 200.000,Leder Alf L. redegjorde for årsberetningen – denne vedtatt.
Budsjettforslaget vedtatt med styrets forslag til økning av budsjettposten
“utmarksforvaltning” - økt til kr. 50.000,6) Ingen innkomne saker – saken utgår.
7) Valg.
Valgkomiteen ved Laina D. redegjorde for deres arbeide og følgende enstemmige valg ble
vedtatt:
Leder Alf Lorentsen, valgt for 1 år – gjenvalg
Styremedlemmer; valgt for 2 år, Magne Johansen, gjenvalg – Gunnar Rørstad,ny
Vara i rekkefølge: 1) Kolbjørn Lavold, 2) Petter Pettersen, 3) Jan Olsen – alle gjenvalg
Revisorer: Eva T. Olsen og Torleif Andreassen – begge gjenvalg
Valgkomite: 1) Jon Egil Sørensen, 2) Laina Dalsbø, 3) Synnøve Bjørkli – alle gjenvalg

Leder Alf Lorentsen takket for tilliten på vegne av nyvalgt styre.
Møtet hevet!

Roar referent.

May-Ann Leithe/s

Torleif Andreassen/s

