Styremøte i Karasjok elgjegerforening
Onsdag 30.06.10
Tilstede: Jan Idar, Kjell Magne, Kristian, Jan Helge, Gunn Anette og Arnulf
Saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ref. saker
Møte med kommunen – ettersøk, traseer, elgjakt etc.
Oppsigelse av jaktfelt – fellesbrev til FeFo
Svar på søknader om midler fra FeFo, fylket og kommunen
Førstehjelpskurs, evaluering
Høring, våtmark i Finnmark
Høring, Anarjok nasjonalpark
Opplæringsjakten
Event.

Sak 1

Møte med kommune – ettersøk, traseer, elgjakt etc.
Utsatt til høsten.

Sak 2

Oppsigelse av jaktfelt – fellesbrev til FeFo
Leder har sendt skriv om saken til elgjegerforeningene, støtte er mottatt fra
kommunene Porsanger og Kautokeino.

Sak 3

Svar på søknader om midler fra FeFo, fylket og kommunen
Karasjok kommune har bevilget kr. 4 000, mens FeFo og Finnmark
fylkeskommune har avslått søknad om midler.

Sak 4

Førstehjelpskurs – evaluering
Det var 9 kursdeltakere. Tilbakemelding fra deltakerne var positiv. Forslag
fra Kjell Magne at det gjennomføres et kortere kurs(30 min) under
elgtrekningen neste år. Forslaget enstemmig.

Sak 5

Høring våtmark i Finnmark
Saken er utsatt av Miljøverndepartementet.

Sak 6

Høring Anarjok nasjonalpark
Saken tas opp igjen til høsten når styremedlemmene har satt seg inn i
dokumentet. Leder tar kontakt med advokat Trond Biti for å se på
lovgrunnlaget i denne saken.

Sak 7

Opplæringsjakten 2010
Karasjok elgjegerforening utvider tilbudet om opplæringsjakt til
kommunene Porsanger, Tana, Nesseby og Kautokeino. Leder kontakter de
ulike elgjegerforeningene og media om saken.
Styret går inn for å kjøpe to jaktradioer på til sammen ca. kr. 7000,- til
bruk i opplæringsjakta. Investeringen påføres inventarlista til
opplæringsjakta.

Sak 8

Oppstart av prosjekt – samarbeid om barmarksløyper
Saken tas opp på møte i kommunen i august 2010, jfr. Sak 1.

Sak 9

Jaktfelt og grensebeskrivelse
Leder lager skriv om saken til FeFo om grenser til jaktfeltene. Ved
tvilstilfeller må grensebeskrivelse være gjeldende og ikke kart over jaktfelt.

Sak 10

Medlemsverving
Etter forslag fra Jan Helge går styret inn for å premiere medlemmene med
gevinst på kr. 500,- blant de som har betalt medlemsavgiften innen 25.
August. Trekningen foretas på elgjegerfesten.

Arnulf Soleng
Sign.

