INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA
UTMARKSLAG
Tid:
Sted:

Lørdag 20. juli 2019 klokken 1300
Lillebrygga Pub, Akkarvik

Innkomne saker:
Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen utgangen av 20. juni
2019.
Saker sendes utmarkslaget@akkarvik.no.
Registrering:
Før årsmøtet åpnes er det registrering av oppmøte og fullmakter.
DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av
- sekretær,
- tellekorps og
- to til å underskrive protokollen sammen med leder
3. Styrets årsmelding og revidert regnskap, inkludert avgjørelser om hvor stort beløp av
det regnskapsmessige resultat av jakt, fiske og annen virksomhet som skal fordeles
blant medlemmene eller avsettes til fonds
4. Budsjettforslag for neste år (juli 2019 - juni 2020)
5. Behandling av styrets forslag til regler for utnytting av området og fastsette jakttider på
forskjellige arter
6. Innkomne saker
7. Valg:
- Leder
- Styremedlemmer
- Varastyremedlemmer
- Revisor
- Valgkomite på tre personer
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TILLITSVALGTE PR JUNI 2019
Styret for 2018/2019 har bestått av:
Leder:
Heidi Acherfiord, på valg som leder og som styremedlem i 2019
(valgt første gang i 2017).
Styremedlem/kasserer: Siw Haugnes, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016).
Styremedlem:
Per J Kristiansen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2012).
Styremedlem:
Geir Johannessen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).
Varamedlem:
Tor Bertil Namskau, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).
Revisor:
Tor J Nessør, på valg i 2019 (valgt første gang i 2016).
Valgkomite:
Nils Georg Eilertsen:
Odd Edvardsen:
Brigt Mikkelsen:

på valg i 2019 (valgt første gang i 2015).
på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).
på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).

Sakspapirer
Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på utmarkslagets hjemmeside,
http://utmarkslaget.akkarvik.no før årsmøtet 20. juli 2019.

STYRET
Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag
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SAK 3 ÅRSBERETNING FOR 21. JULI 2018 – 19. JULI 2019
Styret
Styret har hatt et styremøte i løpet av årsmøteperioden, i tillegg til jevnlig kontakt på e-post og telefon.
Styret har siste året hatt følgende saker på arbeidslista:
Gapahuk: Det har ikke skjedd noe i saken, annet enn at grunneier der gapahuken liggr, har bedt om at den
fjernes. Se for øvrig et av de inkomne forslagene.
Medlemslister: Å vaske listene Skjervøy kommune oversendte i 2017 tar tid og er vanskelig. Arbeidet er
påbegynt og omtrent kvartferdig. Medlemslista skal også korrigeres mot de som har kjøpt grunneierkort i
iNatur, da et slikt kortvalg regnes som innmelding/bekreftelse på medlemskap.
Rypetelling: Årsmøtet i 2018 etterlyste informasjon om hvordan de andre grunneierlagene på Arnøya
forholder seg til telling, og om dette gjøres hver høst. Styret har ikke hatt kontakt med styrene i de andre
utmarkslagene på Arnøya, men derimot snakket med Christian Lembricht, som bl.a teller for oss, og han
bekrefter at telling foregår på samme måte på hele øya. Tolkning av disse tellingene er derimot opp til det
enkelte styre/årsmøte, og ikke noe han legger føringer for.
Internettsidene: Siw Haugnes har holdt i opppdatering og vedlikehold av hjemmesidene
(utmarkslaget.akkarvik.no) og kortsalget via iNatur. Det er et relativt kronglete regelverk å forholde seg til og
lett å gjøre feil ved oppdateringer, noe som også har skjedd. Forslag til formulering av riktig informasjon på
nettsidene tas i mot med takk. Forslag kan sendes siw@haugnes.org.
Status på øvrige saker årsmøtet tok opp i 2018:
•

Kultivering av Storelva: Nils Eilertsen og Dagfinn Eriksen tilbød seg å 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. Styret har ikke fulgt opp saken.

Styret har i perioden bestått av følgende:
Leder:
Styremedlem/kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Revisor:

Heidi Acherfiord, på valg som leder og som styremedlem i 2019
(valgt første gang i 2017).
Siw Haugnes, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016).
Per J Kristiansen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2012).
Geir Johannessen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).
Tor Bertil Namskau, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).
Tor J Nessør, på valg i 2019 (valgt første gang i 2016).

Valgkomite har bestått av:
Nils Georg Eilertsen:
Odd Edvardsen:
Brigt Mikkelsen:

på valg i 2019 (valgt første gang i 2015).
på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).
på valg i 2019 (valgt første gang i 2017).

Økonomi
Utmarkslagets økonomi baserer seg på salg av jaktkort. Ureviderte tall for 2018-2019 viser et overskudd på
NOK 22 914,50 og en beholdning 1. juli 2019 på 171 752,72.
Utmarkslagets økonomiske situasjon betegnes som meget god.
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Bestand og jakt
Siden 2015 har Nord-Troms Fuglehundklubb bistått Utmarkslaget med telling av rypebestanden. Formålet er å
få en pekepinn over bestanden. I 2018 ble det utført en forenklet telling over et vesentlig mindre område enn
det som ble undersøkt i 2017. Det ble telt fem hanner, fire hunner og tre kull med til sammen 13 kyllinger.
Tellingen ble utført av Magnhild Reiersen i august 2018. Reiersen bemerker at kyllingene varierer i størrelse
fra noe små til store.
Jakt og jaktkort salg o.l.
I årsmøteperioden er det solgt jaktkort, grunneierkort, sesongkort og døgnkort til en samlet verdi av 28 500.
Dette er en nedgang på nesten syv tusen sammenlignet med sesongen 2017-2018. Inatur tar en provisjon på
12,5 % av kort solgt via deres portal, det vil si at vår andel av salget var 24 937,5. To kort er solgt utenfor
portalen.
Registrert jaktutbytte 2003-2019
Jaktår

Lirype

Fjellrype

Hare

Orrfugl

Grågås

Merknad

2018-19

92

27

60

2

1

Og en kråke!

2017-18

47

12

34

2

2016-17

39

28

44

2015-16

61

18

81

1

1

2014-15

55

30

49

2013-14

45

19

98

2012-13

69

50

75

2011-12

131

72

185

2010-11

89

61

133

2009-10

87

82

145

2008-09

34

54

50

2007-08

70

67

116

2006-07

38

10

51

2005-06

28

20

30

2004-05

30

5

35

2003-04

39

8

53

Jaktrapporter fra alle

Jakttider 2018-2019
Jaktperioden for 2018-20189 har som tidligere vært i tidsrommet 15. september til 15.mars året etter, med
avslutning av fjellrypejakta 23. desember 2018.

Nord-Troms Fuglehund klubb
Jaktterreng ble utleid i mars 2019 for opplæring og avlegging av prøve for fuglehunder. Utleien har skjedd via
Skjervøy Fuglehundklubb. Både Fuglehundklubben og styret mener samarbeidet fungerer tilfredstillende.
Fuglehundklubben betaler leie ved gjenytelse, dvs. de foretar bestandstellingen for Utmarkslaget.

STYRET
Årsmøtedokumenter 2019 Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Side 4 av 9

SAK 3 REVIDERT REGNSKAP FOR 1. JULI 2018 – 30. JUNI 2019
Urevidert ser regnskapet slik ut:
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SAK 4 BUDSJETTFORSLAG FOR PERIODEN JULI 2019 – JUNI 2020
Styrets innstilling:
Styret mener omløpsmidler og bevegelser er så små at et budsjett ikke har noen hensikt. Styret foreslår at det
ikke vedtas noe budsjett for neste periode.
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SAK 5 JAKTTIDER OG ANDRE REGLER FOR UTNYTTING AV OMRÅDET
Styrets innstilling:
Overordnet informasjon
Årsmøtet i Utmarkslaget vedtar jakttider hvert år.
For sesongen 2019-2020 er jaktsesongen
- hare og lirype: fra og med 15. september 2019 til og med 15. mars 2020.
- fjellrype: fra og med 15. september til og med 23. desember 2019.
- orrfugl: fra og med 15. september til og med 23. desember 2019.
- grågås: fra 15. august til og med 23. desember 2019.
- kun medlemmer av Utmarkslaget kan jakte i perioden 1. januar til 15. mars.
- perioden 24. desember til 31. desember 2019 er det jaktstopp.
Alle som jakter skal levere fangstrapport gjennom Inatur, eventuelt til utmarkslaget@akkarvik.no.
Fangsrapporten skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr/fugl som er tatt og antall av hver type.
Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet.

Jaktkort, utlån og salg
Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe medlemskort til kr 100 pr. år. Kortet gir tilgang til jakt hele
jaktsesongen. Medlemskortet kan ikke leies ut.
Det utstedes kun ett medlemskort for hvert medlem, uavhengig av antall eiendommer medlemmet har.
Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår. Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, maksimalt fem solgte
kort pr. døgn. Døgnkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre.
Det selges sesongkort til hytteeiere for kr 300.
Det selges sesongkort til nær familie av medlemmer i Utmarkslaget, som f.eks. søsken, barn, barnebarn og
foreldre, for kr 300.
Alle typer sesongkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Et sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår.

Diverse jaktregler
Maksimalt antall fjellrype per jeger er satt til to i løpet av jaktsesongen.
Jegere oppfordres til å ta maksimalt to orrfugl i løpet av jaktsesongen.
Det er ikke tillatt å bruke hund under jakt.
Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom
tilsynspersonen har gyldig døgnkort/sesongkort/medlemskort. Det forutsettes at opplæringsjakten skjer i
henhold til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og at fangsten rapporteres på tilsynspersonens
fangstrapport.
Det er ikke tillatt å jakte nærmere enn 200 meter fra hus og hytter.
Det er ikke tillatt med snarefangst av rype.
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SAK 6 INNKOMNE SAKER
Forslag 1: Fra Nils Eilertsen
Gapahuken gis til Geir Johannessen og Kjell med det forbehold at bygdas befolkning kan bruke den inntil 10
år fra i tid. Etter det er den utbrukt og det er på tide å se på saken på nytt.
Styrets innstilling:
Styret legger fram sin innstilling på årsmøtet

Forslag 2: Fra Nils Eilertsen
Vi slår sammen kasserer og styremedlemsvervet.
Styrets innstilling:
Styret bemerker at i følge vedtektene er ikke kasserer er verv årsmøtet velger, men som styret velger ved
konstituering. Se også forslag fra Siw Haugnes.

Forslag 3: Fra Siw Haugnes
Vedtektenes § 6 avsnitt syv (Årsmøtet skal), kulepunkt syv og åtte slås sammen og endres fra
- velge leder for ett år om gangen
og
- velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges
for to år om gangen, men slik at to av medlemmene trer ut etter første året. Dette for å oppnå
nødvendig kontinuitet"
til
- velge leder, kasserer, to styremedlemmer og et-to varamedlemmer. Alle valg er for et år om gangen.
Dersom ovennevnte forslag vedtas må også § 8 avsnitt to slettes (Styret velger selv nestleder, kasserer og
sekretær).
Begrunnelse: Kontinuitet er opprinnelig årsak til alternerende toårsvalg. Det oppnås like godt ved at folk
ønsker eller får gjenvalg. Toårsvalg fører til et puslespill hvor det blir unødig kronglete å holde tunga rett i
munnen når folk av ulike grunner må/ønsker å trekke seg midt i en toårsperiode. Derfor driver stadig flere
organisasjoner og endrer til etårsvalg. Så vidt forslagsstiller vet, har ikke styret selv valgt nestleder og
sekretær de siste ti år.
Styrets innstilling:
Styret legger fram sin innstilling på årsmøtet.
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Forslag 4: Fra Odd Edvardsen
Alle kostnader/investeringer pålydende 10 000 eller mere – skal forelegges årsmøte før prosjektet
igangsettes.
Begrunnelse: Med en innkjøpt gapahuk i «friskt minne» som ligger der den absolutt ikke burde ligge – vil
dette forslag kunne påvirke at lignende investeringer kan unngås i fremtiden. Fordeler:
- man oppnår bedre økonomistyring
- man får bl.a. diskutert nytteverdien i hvert enkelt tilfelle (om behovet er tilstede)
- styret m/formann slipper unødig kritikk i ettertid
- saker av denne kategorien bør være utredet av styret på forhånd mht. totale kostnader, muligheter
for offentlige bidrag fra kommune/fylkeskommune m.v. (altså flest mulig opplysninger om prosjektet)
- man slipper utmelding fra grunneiere som «føler seg overkjørt» av styret
Styrets innstilling:
Styret legger fram sin innstilling på årsmøtet.
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