Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag
Protokoll fra årsmøtet lørdag 21.juli
Sted: Lillebrygga pub, Akkarvik
Tid: Møtet startet kl 13.00
Tilstede: 12 stemmeberettige + 4 godkjente fullmakter= 16 stemmer
Møteleder: Styreleder Heidi Acherfiord

Leder Heidi Acherfiord åpner møtet, og ønsker velkommen.
Sak 1; Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Merknad, Stein og Terje har ikke fått innkalling.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.
Sak 2; Valg av sekretær: Ulla Rånes ble foreslått, og valgt
Valg av tellekorps: Ingeborg og Lisbeth valgt.
Valg av prot.underskrift: Dagfinn og Thomas
Sak 3; Leder går gjennom årsberetningen med regnskap.
Merknad; ikke anført at kun grunneiere kan jakte til 15.mars.
Vedtak: Årsmelding og regnskap godkjent.
Sak 4; Budsjettforslag for neste periode, juli 2018-juni 2019
Vedtak; Styrets innstilling om å ikke sette noe budsjett enstemmig vedtatt.
Sak 5; Jakttider og andre regler for utnytting av området.
Jakttider vedtatt i 2017 beholdes, med kun en liten endring for hare og lirype, med jaktslutt
14.mars i stedet for 15.mars.
Regler for jaktkort, utlån og salg beholdes uendret.
Maksimalt antall fjellrype pr jeger pr sesong er endret ifra 5 til 2 stk.
Ellers ingen endringer.

Det ble etterlyst informasjon om hvordan de andre grunneierlagene på Arnøya forholder seg
til telling, og om dette gjøres hver høst. Dette vil styret ta kontakt med de 4 andre lagene, og
forhøre seg om.

Diskusjon ang fredning av fjellrype, ble avgjort med bestemmelse om å sette ned kvoten ifra
5 til 2. Det ble også diskutert en eventuell grense, som skulle anføres på utmarkslagets kart,
på oversiden av Rundhaugen, men ingen konklusjon på dette.

Sak 6: innkomne forslag.
1.

Forslag om prøvejakt med hund for grunneiere.
Dette ble massivt avvist, og styrets innstilling om å ikke godkjenne jakt med hund ble vedtatt.

Forslagstiller Dagfinn Eriksen spurte da hvordan årsmøtet forholdt seg til siste avsnitt i
forslaget med trening/telling med hund for grunneiere.
Han redegjorde for hvordan dette foregår, uten noen form for våpen, kun hunden som
søker i terrenget, og svarte på spørsmål fra årsmøtedeltagerne.

Det ble enighet om å stemme over følgende forslag;
Kun grunneiere for lov å trene hund, etter 20 august, men før ordinær jaktstart 15.september.
Treningen kan kun foregå ifra Kjellvåg til Lappeguden, på nordsiden av Storelva.
Trening skal rapporteres inn til styret før trening begynner, og eventuelle observasjoner under
trening skal også meldes styret.
Vedtak: Forslaget vedtatt med 15 stemmer.

2. Forslag om kultivering av Storelva.
Forslagstiller: Dagfinn Eriksen.
Det ble redegjort for tidligere undersøkelser ang kultivering, og debattert rundt dette.
Nils foreslo at forslaget ble trukket, mot at han og forslagstiller bruker vinteren 2018/19
til undersøkelser ang regler og kostnader. Blant annet må det undersøkes ang betongrør under
veien over Storelva.
Resultatet av dette legges så fram for årsmøtet 2019.
Dagfinn mente dette var en god ide, og trakk forslaget.

Sak 7, Valg

Heidi Acherfiord, leder, på valg. valgt for ny periode.
Siw Haugsnes, styremed/kass., på valg. Valgt for ny periode.
Nils Eilertsen, valgkom., på valg. Valgt for ny periode.
Odd Edwardsen, valgkom., på valg. Valgt for ny periode.
Brigt Mikkelsen, valgkom., på valg. Valgt for ny periode.
Tor Konst Nessør, revisor, på valg. Valgt for ny periode.

Møtet hevet kl 14.30 av leder Heidi Acherfiord.

Thomas Friis Konst (sign)

Heidi Acherfiord, leder (sign)

Dagfinn Eriksen (sign)

