
Protokoll årsmøte 2019, Vestre Balsfjord grunneierlag SA 
Dato: 12.03.2020, Sted: Josefvatn bygdehus 
 

Antall fremmøtte: 19 andelseiere 
 

Saksliste 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent. 
 

2. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
Møteleder: leder Heidi Elvebo. 
Tore Karoliussen og Einar Heim skriver under protokollen (elektronisk godkjenning). 
 

3. Styrets årsmelding og regnskap. 
Årsmelding: Framlagt og godkjent (Jørgen legger til at det muligens er én til 
eiendomsoverdragelse i 2019).  
Fiskestellsutvalget v/ Nils Furumo legger frem utvalgets rapport. Tor Arne legger til 
informasjon om riggen som skal brukes på isen. Har også mottatt tilbakemeldinger fra 
fiskere at de finner makk i fisken, gjelder både ørret og røye. Når det gjelder 
kortkontroll så har folk blitt flinkere nå til å kjøpe fiskekort, så det viser seg at 
kontrollene har god effekt. Har også fått hjelp av frivillige til å fiske med ruser og det 
har vært til god hjelp. Avventet kjøp med båtmotor til behovet melder seg, har ikke 
vært aktuelt nå i ”prøve”-fasen. Rapporten med tilleggskommentarer framlagt og 
godkjent. 
Jaktlaget v/ leder Helge Storbakk legger frem jaktlagets rapport. Vedrørende 
bestandsplanområde: Kontrakten med kommunen går ut nå, men det vil bli søkt om to 
nye år. Vil søke om samme antall dyr, 43 stk. Innspill fra Kurt Olsen om det kan tas ut 
flere dyr fordi det merkes på område nå at det øker med antall dyr i skogen, spesielt på 
vinteren. Og at elgkjøttet kan selges til grunneiere som ønsker å kjøpe. Jaktlagets 
rapport framlagt og godkjent. 
Regnskapet: Spørsmål til hva laget må betale i skatt (grunnlaget for beregning). Det er 
ikke utbetalt utbytte i 2019. Forslag fra årsmøte til sak på neste årsmøte er å slutte med 
andelsutbetaling, og heller la pengene bli i laget. Regnskapet framlagt og godkjent. 
 

4. Godtgjørelse til styret. 
Pr. i dag er det 3000 kr til leder og 1000 kr til de andre medlemmene. Styret foreslår at 
den ikke endres. Innspill fra Tore Karoliussen at den kan økes til neste år. Tor Arne 
Fagertun foreslår økning fra i år av. Årsmøtet vedtar at det økes til 4000 kr til leder og 
2000 kr til de andre medlemmene. Enstemmig vedtatt. 
 
 



5. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret. 
På grunn av økning av godtgjørelse til styret blir det lagt fram nytt forslag om at kr 11 
000,- overføres til drift i 2020 for at budsjettet skal bli i balanse. Forslaget er 
enstemmig vedtatt. 
 

6. Styrets forslag til budsjett. 
Styrehonoraret økes til 12 000,- på utgifter og driftsoverskudd 2019 økes til 11 000,- 
på inntekter. Totalsum på balanse økes da til 70 000,- på begge sider. Jørgen Bjørkli 
etterlyser fellingsavgiften for elgjakta, som ikke står i budsjettet. Styret tar det til 
etterretning og justerer budsjettet deretter (ca 6000,-), beløpet var egentlig innbakt i 
inntektssummen. Tilsvarende økning i balansen, totalsum blir da 76 000,-.  
Diskusjon vedrørende utbetaling av skuddpremie rev, dersom antall skutte rev øker. 
På bakgrunn av diskusjonen justeres utgiftene i budsjettet til 25 000,- på kultivering 
Josefvatn og 15 000,- på skuddpremie rev. 
 Inntekter Utgifter 
Styrehonorar.  12 000,- 
Kultivering Josefvatn inkl. båtmotor*  25 000,- 
Skuddpremie, rev.  15 000,- 
Friluftsliv, tilretteleggelse.  10 000,- 
Drift (regnskap, porto)  8 000,- 
Fellingsavgift elgjakt  6 000,- 
   
Jakt, elg 42 200,-  
Småviltjakt  5 000,-  
Fiskekort 17 000,-  
Båtutleie 800,-  
Driftsoverskudd 2019  11 000,-  
   
BALANSE 76 000,- 76 000,- 
 

7. Styrets forslag til arbeidsplan. 
• Fortsette kultiveringsarbeid Josefvatn. 
• Medlemsmøte. 
• Høstdugnad. 
• Forvalte elgjakt, småviltjakt og fiske. 
• Garnfiske. 
• Kortsalg. 
• Tilrettelegge for friluftsliv. 

 
Tillegg fra leder Heidi Elvebo: Komme med innspill til arealplan (blant annet 
vedrørende oppdrett og scooterkjøring), første høringsfrist 7.april (denne rekker vi 
ikke). Kan være tema på medlemsmøte i forkant av den andre høringsfristen som vil 
komme etter første behandling i Kommunestyret. Arbeidsplanen vedtas som foreslått. 



8. Forslag fra styret. Prinsippvedtak. 
Styret ber årsmøte ta stilling til aktivitet med trening, kursing og konkurranser med 
jakthund i grunneierlagets område. Ønsker laget å legge til rette for å tilby eller takke 
ja til slik aktivitet, eller ønsker laget å forby slik type aktivitet? 

 
Styret legger saken fram uten innstilling. 
 
I utgangspunktet er det ikke ønskelig med aktivitet med trening, kursing og 
konkurranser med løshund. Båndhund- og ettersøksprøver bør vi tillate. Ved konkrete 
henvendelser kan det sendes ut til grunneierne om noen ønsker å stille sin eiendom til 
disposisjon og så kan kontaktinformasjon videreformidles. Konklusjon: Slike 
henvendelser må gå til den enkelte grunneier. Styret i grunneierlaget skal ikke ta 
stilling til slike henvendelser. Enstemmig vedtatt. 
 

9. Valg. 
a) Styreleder for ett år. Heidi Elvebo tar ikke gjenvalg.  

Ny leder Wiggo Østerås for 1 år. 
b) Det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg. Bernhard 

Guleng, kasserer, tar gjenvalg for 2 år.  
Einar Heim, nytt medlem, for 2 år. 
Varamedlemmer til styret, Jan Ole Pettersen og Bjørn Inge Guleng, tar gjenvalg, 
begge for 1 år. 

c) Et nytt medlem til valgkomite på 3 medlemmer. 
Jostein Nordeng velges for 1 år. 

d) Revisorer. 
Turid Bjørnstad og Gunveig Pedersen Yenice tar gjenvalg for 1 år. 

e) Fiskestellsutvalg. 
Nils Furumo, Tor Arne Fagertun, Jørgen Bjørkli og Kåre Olav Holm tar gjenvalg 
for 1 år. 

f) Jaktansvarlig. 
Helge Storbakk, tar gjenvalg for 1 år. 

g) Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke. 
Overlates til det nye styret når invitasjon eventuelt kommer. 

 
Forslag til sak på neste årsmøte, vedtektsendring vedrørende revisorer (ikke nødvendig 
lengre siden laget bruker godkjent regnskapsfører). 

 
Tore Karoliussen og Einar Heim godkjenner protokollen. 
 
Referent: 
Therese Pettersen 
Sekretær 


