
Protokoll årsmøte 2021, Vestre Balsfjord grunneierlag SA 
Dato: 17.03.2022, Sted: Josefvatn bygdehus 

 

Antall fremmøtte: 14 andelseiere 

 

Saksliste 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

2. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Møteleder: Kristin Anka Heim 

Eivind Hemmingsen og Kristian Klausen skriver under protokollen. 

(Elektronisk godkjenning) 

 

3. Styrets årsmelding og regnskap. 

Årsmelding: Kristin leser opp årsmeldinga. Framlagt og godkjent.  

Tor Arne Fagertun legger fram rapport fra fiskestellsutvalget og forteller om året som 

har gått. 

Jaktleder Helge Storbakk legger fram rapport fra jaktlaget og elgjakta 2021. 

Regnskap: Bernhard legger frem regnskapet. Framlagt og godkjent. 

 

4. Godtgjørelse til styret. 

Enstemmig vedtatt. 

 

5. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret. 

Enstemmig vedtatt. 

 

6. Styrets forslag til budsjett. 

Enstemmig vedtatt. 

 Inntekter Utgifter 

Styrehonorar.  12 000,- 

Kultivering Josefvatn  7 000,- 

Skuddpremie, rev.  10 000,- 

Friluftsliv, tilretteleggelse.  2 000,- 

Drift (regnskap, porto)  6 000,- 

Fellingsavgift elgjakt  6 000,- 

Jakt, elg 31 000,-  

Småviltjakt  2 000,-  

Fiskekort 10 000,-  

BALANSE 43 000,- 43 000,- 

 



 

7. Styrets forslag til arbeidsplan. 

• Fortsette kultiveringsarbeid Josefvatn. 

• Forvalte elgjakt, småviltjakt og fiske. 

• Garnfiske. 

• Kortsalg. 

• Tilrettelegge for friluftsliv. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

8. Forslag fra styret. Garnfiske Josefvatnet 

Styret legger frem følgende forslag: 

Vestre Balsfjord grunneierlaget utvider garnfiske, og årsmøtet 2021 bestemmer 

tidsavgrensning. Hensikten med å utvide garnfisket er å kultivere/ få en bedre 

beskatning av vatnet. 

 

Forslag fra Tor Arne Fagertun om at garnfiske utvides til å gjelde fra isen går, og ut 

august. Forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

9. Forslag fra styret. Salg av elgjakt 

Styret legger frem følgende forslag: 

Viser til vedtak fra årsmøte 2017, den 09.03.2018, sak 7.1 og styremøte den 

02.05.2018, sak 2/18 – salg av elgjakt for fem år til grunneierlagets lokale 

jaktlag.  

 

Styret foreslår å videreføre avtalen og selge elgjakta for de neste fem årene, 

perioden 2023-2027 til grunneierlagets lokale jaktlag. 

   

 Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

10. Valg. 

a) Styreleder for ett år. Wiggo Østerås tar gjenvalg, valgt for 1 år. 

b) Det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg.  

Bernhard Guleng, tar gjenvalg for 2 år.  

Einar-René Heim, tar gjenvalg, 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. 

Kurt Olsen tar ikke gjenvalg. Kristian Klausen velges for 3 år. 

(Jostein Nordeng er leder og på valg neste år. Eivind Hemmingsen er medlem og 

på valg om 2 år).  

d) Fiskestellsutvalg. 



Nils Furumo, Tor Arne Fagertun, Jørgen Bjørkli og Stian Andre Hansen tar 

gjenvalg for 1 år. 

e) Jaktansvarlig. 

Helge Storbakk, tar gjenvalg for 1 år. 

f) Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke. 

Overlates til det nye styret når invitasjon eventuelt kommer. 

 

 

 

Underskrift protokoll: 

 

Møteleder Kristin Anka Heim/sign. 

 

Kristian Klausen/sign. 

Eivind Hemmingsen/sign. 

 

 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Therese Pettersen/sign. 

Sekretær 


