
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG 

 

Tid: Lørdag 17. juli 2021 klokken 1300 

Sted: Lillebrygga Pub, Akkarvik (med mindre Covid-19 sier noe annet) 

Innkomne saker: 

Saker som skal behandles på årsmøte må være sendt slik at styret har mottatt det innen utgangen 

av 17. juni 2021. 

Saker sendes grunneierlaget@akkarvik.no. 

Registrering: 

Før årsmøtet åpnes er det registrering av oppmøte og fullmakter. 

Vi minner om at ingen kan møte med mere enn en fullmakt (vedtektene § 6, 2. avsnitt). 

DAGSORDEN 

1. Godkjenning av innkallingen 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 2021 - juni 2022) 

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 MAI 2021 

Styret for 2020/2021 har bestått av: 

Leder: Tor Bertil Namskau, på valg som leder i 2021 og som styremedlem i 2021 

 (valgt første gang i 2017, da som varamedlem) 

Styremedlem: Siw Haugnes, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016) 

Styremedlem: Dagfinn Eriksen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 

Styremedlem: Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2021 (valgt første gang i 2019) 

Varamedlem:  Odd Thomassen, på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

Varamedlem:  Frode Konst, på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2021 (valgt første gang i 2016). 

 

Valgkomiteen ser slik ut (på valg hvert år): 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2021 (valgt første gang i 2017). 

Tor Nessør: på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

Ingeborg Mikkelsen på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

 

 

Sakspapirer 

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på Utmarkslagets hjemmeside, 

http://grunneierlaget.akkarvik.no og sendes de vi har e-postadressen til før årsmøtet 17. juli 2021. 

 

STYRET 

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 

 

 

 

 

 

 


