SKOGSFJORDVATN GRUNNEIERLAG
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 28. APRIL 2007
Grendehuset kl 15.00
Til stede:
Laina Dalsbø, Alf Lorentsen, Sven Olav Svendsen, Levi Andreassen, Mari-Ann Myrvang,
May-Ann Leithe, Ann Vigdis Solli, Einar Solli, Tormod Solli, Torleif Andreassen, Kolbjørn
Lavold, Jan Lavold.
10 eiendommer er representert.
SAK 1. Konstituering av møtet
Innkalling og saksliste – ok
Møteleder – Alf
Referent – May-Ann
To til å skrive under protokollen: Kolbjørn og Tormod
SAK 2. Årsmelding
Leder leste opp årsmeldinga.
Det har vært et aktivt år for styret. Årsmeldinga ble godkjent av årsmøtet.
SAK 3. Regnskap / Budsjett
Kasserer gikk gjennom regnskapet.
Årsmøtet ber kasserer se på regnskapet - finne årsaken til at det er differanse mellom
beløpet i banken ved årskifte 05/06 og årsresultatet 06 og beløpet i banken årsskifte
06/07.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet
Budsjett. .Styret bes utarbeide budsjett for 2007 – se på tallene fra 2006.
SAK 4. Regler for garnsetting i Skogsfjordvatn for hytte-eiere.
Laina gikk gjennom forslaget. Det ble vedtatt med et par små justeringer. Garnfiske
innføres som et prøvefiske i et år. Evalueres på neste årsmøte.
SAK 5. Orientering om elgbestanden og bestandplanen. v /Alf
Bestanden er holdt nede, noe som var intensjonen med den 3 –årige bestandsplanen.
60 – 70 dyr er et høyt nok antall etter beiteforholdene på øya. Høsten 06 ble det tatt ut
12 – 13 dyr. Etter planen skulle det tas ut 30 dyr.
Spørsmål fra elgstyret på Ringvassøy. Vil grunneiere i vårt grunneierlag slippe inn
jegere fra et annet lag / felt for å felle dyr - hvis de ikke har fått tatt ut sine,og våre
jegere har skutt hele kvota si? Da skyter jegerne dyr på et annet felt for sitt eget
grunneierlag. Årsmøtet vedtok å svare ja på spørsmålet, i første omgang som ei
prøveordning på et år.
Kåre og Alf er med i Ringvassøy Bestandsplanstyre. To grunneiere til skal
representere jaktfeltet vårt på årsmøtet. Jan og Mari-Ann ble valgt.

SAK 6. Forvaltning av grunneierlagets område.
Utbytte utbetaling for fiske – fjellvatn / Skogsfjordvatn – for årene 04, 05 og 06
utbetales medlemmene til høsten sammen med utbytte av elgjakta 06 og event. 07.
Utfisking. Enighet om at en del småfisk kunne vært tatt opp.
Årsmøtet ber styret legge til rette for å gjennomføre et kultiveringsfiske i sept. mnd.
Fiskekort kan også selges fra kafeen på Grendehuset.
Ønske om å få satt opp infotavle også nede i bygda – f. eks. ved Grendehuset.
Styret tar seg av dette.
SAK 7. Hundeprøver i vårt terreng – kontingent.
Hundeklubbene synes at prisene våre er for høye – kr 80 pr startende hund.
Det ble holdt avstemming om følgende forslag. ”Prisene pr hund senkes med 30 kr til
50 kr.” Forslaget falt mot 3 stemmer.
SAK 8. Valg
Valgkomiteens forslag til styre:
1 Leder
: Alf Lorentsen velges for et år.
2 Kasserer
: Jan Lavold velges for to år.
3 Styremedlem : Laina Dalsbø velges for to år.
Laina tar ikke gjenvalg som leder.
Kåre Nergård tar ikke gjenvalg å år.

De som var foreslått ble valgt.

Resten av styret,
May-Ann Leithe og Sven Olav Svendsen var ikke på valg.
!. vara
2. vara
3. vara
4. vara

: Mari-Ann Myrvang
: Atle Kling
: Tormod Solli
: Kolbjørn Lavold

Revisorer : Eva T. Olsen, Torleif Andreassen
Representant til Elveeierlaget : Jan Lavold
Valgkomite : Mari-Ann Myrvang, Gunnar Johansen og Kolbjørn Lavold.
Mari-Ann er leder av valgkomiteen.
SAK 3. Tillegg – Ang. spørsmål til regnskapet
Kasserer har sett over tallene / bilagene i regnskapet. Diffreansen – kr 10921.50,
skyldes utbetalinger foretatt i 2006 som skulle vært gjort før årsskifte. Summen er
ført i 2005 regnskapet, men pengene står i banken pr 01.01.06.
Møtet hevet kl 17.45
Underskrift : Tormod Solli
Kolbjørn Lavold
Referent : May-Ann Leithe

