Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag
Protokoll fra årsmøtet lørdag 17. juli 2021
Sted:
Møteleder:
Til stede:

Lillebrygga Pub i Akkarvik kl 13:00
Leder Tor Bertil Namskau, jamfør vedtektene § 6, 6. ledd.
Opptelling og avkrysning viste 11 medlemmer og 6 fullmakter, totalt 17 stemmer.

Leder Tor Bertil Namskau åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden slik den er kopiert fra styrets innkalling til årsmøte:
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

VEDTAK: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 2:

Valg av årsmøtesekretariat

Sekretær:
Bjørn Tore Nøkleby foreslo Siw Haugnes
Tellekorps: Bertil Namskau foreslo Ingeborg Mikkelsen og Brigt Agnar Mikkelsen
To til å underskrive protokollen:
Ingeborg Mikkelsen og Brigt Agnar Mikkelsen meldte seg
VEDTAK: Alle valg var enstemmige.
I følge § 6 i vedtektene ledes møtet av lederen, dvs. Bertil Namskau.

Sak 3:

a: Behandling av styrets årsmelding

Årsmeldingen ble sendt ut sammen med komplette årsmøtedokumenter fredag 16. juli. De ble samtidig publisert
på Utmarkslagets hjemmeside og markedsført i gruppen Akkarvik Før og Nå på Facebook. Styret har også med
noen utskrifter av siste versjon av dokumentene. Utsendingen inneholdt også regnskap, beretning, budsjettforslag,
forslag til regler for utnyttelse av området og innstillinger fra styret.
Bertil Namskau og Dagfinn Eriksen orienterte fra hovedpunktene i beretningen. Jaktoppsynet er interessant for
tilgrensende utmarkslag også. Namskau leste opp mesteparten av beretningen.
Diskusjon:
• Oppfordring til dugnad på Kirknesodden og rullestolrampa til gapahuken der.
• Utbyttetabellen inneholder data fra første gang det ble rapportert. På spørsmål om hele tabellen skal med i
hver beretning var svaret ja inntil tabellen for lang. I hvert fall siste ti år.
• Hva vi skal gjøre med eiendommer som ikke er med i Utmarkslaget ble diskutert. Å skrive til dem, med
informasjon om arbeidet og fordeler er ønskelig å starte med. Noen kan kontaktes personlig.
• Samarbeidet med de andre Utmarkslagene fungerer bra og er utbytterikt.
• Utmarkslaget fokuserer kanskje for mye på jakt ble det sagt. Styret forklarte at det har å gjøre med
formålet. Et utmarkslags formål er noe knyttet opp mot rammene lover og forskrifter setter for et
utmarkslags arbeid.
• Både årsmøtet og styret ønsker å få til mer som ikke bare er knyttet til jakt og fiske.
VEDTAK: Beretningen, versjon 16. juli, ble enstemmig godkjent.

Sak 3:

b: Regnskap og revisjonsberetning

Kasserer Siw Haugnes redegjorde for regnskapet. Hovedtall:
• Regnskapsmessig underskudd: NOK 2 726.
• Inntekt fra kortsalg: NOK 18 800.
• Beholdning: NOK 183 378,40 pr 1/7-2021.
Regnskapet er revidert av Tor Nessør.
VEDTAK: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Sak 4:

Budsjettforslag for neste år (juli 2021 – juni 2022)

Styrets forslag til budsjett ble oversendt med årsmøtedokumentene 16. juli. Kasserer Siw Haugnes la fram
hovedtall fra budsjettforslaget:
Inntekt fra kortsalg: NOK 21 000 bl.a. pga antakelse om full sesong.
Renter: NOK 600, antakelse basert på antatt renteutvikling og beholdningen i mesteparten av 2021.
Administrasjon: NOK 3000 for bevertning til årsmøtet, porto og diverse.
Utmarksforvaltning: NOK 8 000 til nye plakater, ID-kort, premiering med mere.
Tilrettelegging: NOK 18 000 til rullestolrampe, forberedelser til neste gapahuk o.l.
Diskusjon:
• Ønske om å bruke litt på en grillsamling i fm årsmøtet i 2022, og i fm åpning av gapahuk nr 1.
• Tilskudd må ses på - hva er vi egentlig forespeilet?
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VEDTAK: Budsjettet ble vedtatt med endring for feiring når den første gapahuken åpnes i 2021/22 og grillfest
etter årsmøtet i 2022. Dvs. møteutgifter økes med 2500. Grillfesten etter neste årsmøtet innarbeides i
budsjett for 2022/23.

Sak 5:

Regler for utnytting av området og fastsette jakttider på forskjellige arter

Styret sendte ut forslaget 16. juli 2021.
Korrigering 1: Snarefangsttiden endres til det forskriften faktisk sier, dvs. til å følge vanlig jakttid fram til våren
2022, dvs. 15. mars 2022. Snarefangst er kun for grunneiere. Jaktåret må korrigeres.
Korrigering 2: Premiering av skadedyrfangst forutsetter jaktkort for området.
Diskusjon:
• Innlevering av føtter som premieres, det blir gitt info senere
• Minner om at Utmarkslaget har minkfeller til utlån
• Hvordan løses gjestekortet? Bl.a. må oppsynet varsles når gjesten går ut.
VEDTAK: Forslaget fra styret ble vedtatt med følgende endringer, korrigeringer og oppfordringer:
•
•
•
•

Jakttider: Som utsendt, med korrigeringer foran og etter hovedsalgsesong for eier og maks en gjest.
Harejakt tillates for utenbygds også etter nyttår. Vedtak ved avstemning: Enstemmig for.
Tema hovedregler. Vedtak ved avstemning: 14 for og 2 mot.
Reglene samlet: Enstemmig vedtatt.

Sak 6:

Innkomne saker

Forslag 1: Fra Janne Marit og Dagfinn Eriksen
Forslag om jakt med hund for grunneiere i Akkarvik og Sør-Rekvika sitt område!
Styrets innstilling til årsmøte:
Forslaget ble behandlet som en del av sak 5 styrets forslag til jaktregler for 2021-2022.
Diskusjon: Kommer i feil rekkefølge i fht behandling av jaktreglene, sak 5.
VEDTAK: Mot tre stemmer.

Forslag 2: Fra Janne Marit og Dagfinn Eriksen
Ønsker at småviltjakten starter 10.9.slik det gjør ellers i landet.
Styrets innstilling til årsmøte:
Forslaget ble behandlet som en del av sak 5 styrets forslag til jaktregler for 2021-2022.
VEDTAK: Er behandlet.

Forslag 3: Fra Janne Marit og Dagfinn Eriksen
Trening med hund og rypetelling i terrenget til Utmarkslaget f.o.m.20.08.
Begrunnelse: Dette vil komme laget til gode, da det også kan være viktig for å sette riktige kvoter for jaktåret.
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Styrets diskusjon: Avventer og ser an diskusjonen i fellesmøtet med de andre lagene.
Styrets innstilling til årsmøte:
Forslaget blir innarbeidet i en handlingsplan for styret 2021-2022, og ble delvis behandlet som en del av sak 5
styrets forslag til jaktregler for 2021-2022.
Diskusjon: Trening med hund er ikke ønskelig, det skulle stått taksering.
VEDTAK: Taksering/rypetelling med hund er tillatt fra 20. august. Enstemmig.

Sak 7:

Valg

Valgkomiteens forslag til styre:
Styremedlem:

Bjørn Tore Nøkleby - gjenvalg - 2 år - som leder et år

Varastyremedlem: Odd Thomassen - gjenvalg - 1 år
Varastyremedlem: Frode Konst - gjenvalg - 1 år
Revisor:

Tor J Nessør - gjenvalg - 1 år

Styrets forslag til Valgkomiteens:
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)
VEDTAK: Alle valg var enstemmige.
Etter det ser styret slik ut:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Tor Bertil Namskau, på valg som leder i 2022/styremedlem i 2023 (valgt første gang i 2020/2017)
Siw Haugnes, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016)
Dagfinn Eriksen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020)
Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2023 (valgt første gang i 2019)
Odd Thomassen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020)
Frode Konst, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020)

Revisor:

Tor J Nessør, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016).

Valgkomiteen ser slik ut (på valg hvert år):
Brigt Mikkelsen:
på valg i 2022 (valgt første gang i 2017).
Tor Nessør:
på valg i 2022 (valgt første gang i 2020)
Ingeborg Mikkelsen på valg i 2022 (valgt første gang i 2020)
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