Referat - styremøte i Karasjok elgjegerforening
Tid: 21.mars 2012, kl 18.00 – 21.00
Tilstede: Kristian, Elen Maria, Jan Idar, Jan Helge og Kjell Magne
Saker:
4/12 – Konstituering av styret
Som leder ble Jan Idar valgt av årsmøtet 19. mars 2012. Styret konstituerte seg for øvrig
som følger:
Som nestleder ble Jan Helge valgt.
Som kasserer ble Kristian valgt.
Som sekretær ble Kjell Magne valgt.
Som medlem ble Elen Maria valgt.
5/12 – Løypekart
Foreningen har flere ganger bedt medlemmer å returnere forslag mht løypekart. Kun et
par forslag har innkommet.
Foreningen legger ut kart over elgvald i pdf-format på ealga.no, ansvarlig leder og
nestleder.
Før høstens elgjakt anmodes medlemmer å kartlegge løypetraseer med GPS. Et nærmere
bestemt antall innleverte kart premieres.
6/12 – Svar fra FeFo, anmodning om endring av regl. for elgjakt
Fefo vil i løpet av 2012 vurdere hvorvidt det er nødvendig å foreta endringer mht til
elgjakt i Finnmark, jf svarbrev datert 22.02.2012. I så fall vil brev fra elgjegerforeningene
bli vurdert mht dets forslag til endringer.
7/12 – Sak fra årsmøte, ledig 60% ved oppsigelse av jaktfelt
Fefo påstår at etter at trekningen er foretatt, så vil ikke 60/40-regelen lenger gjelde i følge
lotterilovens bestemmelser. Kjell Magne undersøker saken, bl.a. vedr. lotterilovens
bestemmelser..
8/12 – Forespørsel om medlemskap
(SAKEN OFFENTLIGGJØRES IKKE VED PUBLISERING AV REFERAT)
9/12 – Finnmarkskommisjonen, påminnelse og utsatt frist
Jf. brev fra Finnmarkskommisjonen datert 02.03.12 med utsatt svarfrist til 15.03.12.
Leder ringer sekretariatet og forhører seg om det fremdeles er mulig å foreslå
medlemmer. Styret foreslår Kjell Magne og Elen Maria som medlemmer. Begrunnelse
for forslag på medlemmer begrunnes med at vi er den største interesseforeningen i
Karasjok for utmarksbrukere/friluftsliv.

10/12 – Kurs i feltkontroll, trekning av halv avgift for 10 deltakere
Pr 21.03.12 kl.18.00 var det 25 påmeldte til kurset. Av disse har 18 personer betalt
medlemskontingent i 2011 og/eller 2012. Blant disse ble følgende personer trukket ut der
foreningen betaler halv kursavgift på kr. 900,- pr. person:
Hans Nystad
Torvald Balto
Nils N. Gaup
Alf R. Grønnli
Jan Olav Varsi
John Åge Somby
Klemet I. Kildedam
Roald Solbakken
Magnar Aslaksen
Roger Svendsen
11/12 – Planlegging, elgtrekning samt markering av 30 års-jubileum 4. mai
Markering av 30-års jubileum planlegges som eget arrangement på Samfunnshuset etter
at trekningen er gjennomført og med start kl. 2100.
• Arrangementet er lukket og kun medlemmer med følge inviteres.
• De som ikke har betalt medlemskontingent, kreves for dette i ved ankomst til
arrangementet.
• Arrangementet er gratis for medlemmer med følge.
• Varighet 2100-0200
• Det utnevnes en arr.komite med konkrete arbeidsoppgaver:
o Ordne vakter (3-4 personer)
o Sjekke betalt medlemskontingent
o Rydding av lokaler
o Musikk, lokale trubadurer
o Salg av kaffe, mineralvann
o Leie av samfunnshuset
o Underholdning
o Det utarbeides program for den formelle delen av arrangementet
(statistikk, historikk, hvem forespørres/fremfører?)
o Spørsmål vedr.økonomi avgjøres av styreleder
o Komiteen har for øvrig ”frie tøyler”
• Styret utnevner følgende arr.komite:
o Gunn A. Aslaksen (leder), Svein Nordsletta, Terje Tretnes, Vidar Somby,
Siv Olsen. Alle har svart bekreftende.
• Styrene i samarbeidende elgjegerforeninger inviteres til arrangementet.
Elgtrekningen arrangeres på kulturhuset samme dag kl. 1430 – 1930.
• Program som tidligere år
• Hovedpremier:
o 1. premie inntil kr. 15 000 (aggregat)
o 2.-3. premier, henholdsvis GPS-hundepeiler og motorsag
• Jan Idar har ansvar for hovedpremiene

•
•
•
•
•
•

Jan Idar spør John J. Boine om å ta ansvaret for innsamling av premier til
loddsalget
Kristian ordner med middag med mer.
Loddsalg: Roald Vuolab og Arne Solbakken
Jan Helge sjekker pris på trekningsmaskin/-program og bestiller til foreningen
Elen Maria kontakter bladet Jeger og inviterer til å lage redaksjonell omtale fra
elgjegermiljøet og Karasjok
Jan Helge inviterer aktører fra næringslivet i Karasjok og nabokommunene til
arrangementet

12/12 – Eventuelt
a) Elgtrekning 2013
(SAKEN OFFENTLIGGJØRES IKKE VED PUBLISERING AV
REFERAT)
Materiellforvaltning
Forslag fra materiellforvalter at det tas depostitum ved utlån av foreningens utstyr
av en viss verdi. Styret er enig i dette og fastsetter depositumssum på denne typen
utstyr til kr. 1000.
b) Ikke tilbakelevert utlånt utstyr
(SAKEN OFFENTLIGGJØRES IKKE VED PUBLISERING AV
REFERAT)

