Årsberetning for Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag
2009-2010
Styret
Det har i tiden siden siste årsmøte ikke vært avholdt fysiske styremøter da
avstanden mellom de ulike styremedlemmene vanskeliggjøre dette. Styret
har behandlet to innkomne saker det siste året gjennom kommunikasjon på nettet. I
tillegg til dette snakker styremedlemmene med hverandre, og det sendes en del
mailer.
Styret har i perioden bestått av følgende:
Verv Periode Navn
Styremedlem/leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/kasserer
Varamedlem

2009-2010
2009-2010
2009-2010
2006-2010
2007-2010

Jørn Kåre Fjelldal
Knut Henrik Pedersen
Erna Wilhelmsen
Odd Edvardsen
Annie Pedersen

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:

Kjøp av ryddesag
Det ble vedtatt på årsmøtet i 2008 at grunneierlaget skulle gå til innkjøp av
motorsag/ryddesag. Stein Andreassen hadde fått i oppgave å anskaffe slikt utstyr for
grunneierlaget, slik at vi kan organisere rydding av stier som nå holder på å gro
igjen.
Saken ble etterlyst på årsmøtet 2009 da det viste seg at dette vedtaket ikke var fulgt
opp. Laget er nå gått til anskaffelse av ryddesag med tilhørende verneutstyr, og
dette utstyret er i dag lagret hos Stein Andreassen i Akkarvik. Odd Edvardsen fikk
forhandlet frem gode betingelser hos en forhandler i Tromsø.

Dugnad på rydding
Det er innkommet en sak fra et av våre medlemmer som går ut på rydding av
igjengrodde stier fra Sandbakkelven og videre utover. Forslaget innebar at ryddingen
skulle gjøres på dugnad. Saken har vært behandlet i styret og er delt i synet på om
det lar seg gjøre å få i gang en dugnad. Mange av medlemmene bor ikke i Akkarvik
eller i nær tilknytning til Akkarvik, og belastningen ville blitt stor på enkeltmedlemmer.
Først og fremst har denne saken resultert i at laget har gått til anskaffelse av
ryddesag, Noe vi oppdaget ikke var gjennomført i tråd med tidligere årsmøtevedtak.
Det er flertall i styret for at laget leier inn noen som er kjent i området til å ta seg av
denne ryddingen.

Kostnadsgodtgjørelse kasserer
Det har blitt brukt mye tid og ressurser a vår kasserer til å får inn fangsstatistikk for
siste jaktår. I tillegg til tidsbruken, brukes privat telefon for å ringe opp, og komme i
kontakt med jegere for å få inn data, Styret er enige om at laget dekker kr. 500, - til
dekning av påløpte utgifter.

Salg av jaktkort 2009/10
Stein Andreassen har også i 2009/10 gjennomført salg av jaktkort på en profesjonell
måte, og det ble solgt jaktkort for til sammen 13.300 kroner. I tillegg er det innbetalt
kr.2.000 i jaktavgift av grunneiere som ønsker å drive jakt.

Jaktutbytte de siste år
Basert på fangstskjema returnert til grunneierlaget, er resultatet som følger:
Jaktstart
år
Lirype
2003
39
2004
30
2005
28
2006
38
2007
70
2008
34
2009
87

Fjellrype
8
5
20
10
67
54
82

Hare
53
35
39
51
116
50
145

Nord-Troms Fuglehundklubb
Fuglehundklubben har også i 2010 fått leie området vårt til fuglehundprøver. Dette er
et populært arrangement som dekker så og si hele
Arnøy. Se også http://www.nordtromsfuglehundklubb.no/

Økonomi og medlemmer
Revidert regnskap viser et overskudd på 5.902 kr.
Lagets inntekter er i tråd med årsmøtevedtak ikke basert på medlemskontingenter,
men i sin helhet på salg av jaktkort.

Jakttider 2010 - 2011
Styret foreslår samme jakttid som tidligere år. Denne er i perioden 15.09.10 til
15.03.11

