Styremøte i Karasjok elgjegerforening 14. april 2010
Til stede: Jan Idar, Ellen Marie, Kristian, Jan Helge, Kjell Magne og Arnulf
Sak 18/10 Referater
a) Invitasjon til å være med på idedugnad for utarbeidelse av Barne- og ungdomsplan
for Karasjok kommune
Sak 19/10 Elgtelling
Det er foreløpig bevilget 40 000 kr, 10’ fra fylket og 30’ fra Fefo. Det er fortsatt
mulighet at fylket bevilger ytterligere midler og da er det mulig å gjennomføre
elgtellingen.
Sak 20/10 Ettersøk av elg
Det er kommet tilbud fra Karasjok kommune om Karasjok elgjegerforening kan overta
ettersøk av elg fra 1/1 2011. Styret er interessert i oppgaven, men må gå i dialog med
kommunen for å avklare finansiering av ettersøk og håndtering av skadet vilt.
Sak 21/10 Søknad om midler
Leder har søkt om grønnemidler fra FeFo til opplæringsjakt, kulturmidler fra
kommunen, samt aktivitetstilskudd til elgtrekningen..
Sak 22/10 Ordningen 60/40 – videre arbeid
Leder har hatt kontakt med advokat Laila S. Vars om 60/40 ordningen i forhold til
Finnmarksloven. Det kommer frem at FeFo ikke nødvendigvis må følge
departementets vedtak i saken. Styret ved nestleder Jan Helge formulerer et skriv til
FeFo før de behandler saken i styret.
Sak 23/10 Elgtrekning 2010
Program:
Kl.. 1500
Kl.. 1600
Kl. 1800
Kl. 1900
Kl. 1945

Middag
Filmer
Elgtrekning 60% vald og Anarjohka
Visning og trekning av 40% vald
Trekning av loddsalget

Følgende utstillere iniviteres til trekningen:
- Reinans
- Mega
- Sport1
- Knivsmed Strømeng AS
- Sara Duodji
- Inka
- May Lise, Marit Sofie
- Frode Utsi
- Jan Helmer
- Intersport Lakselv
- Graveniid Duodji
- Venor
Produktene må samsvare med utstyrsbehovet til elgjegerne under jakta.

Sak 24/10 Anarjokutvalget – info ved Ellen Marie
Ellen Marie informerte om arbeidet i utvalget. Siste møte i utvalget er mandag 19.
april før saken blir sendt ut til høring. Høring er fra 6. mai til aug/sept..
Sask 25/10 Opplæringsjakt
Tildelingsbrev med nødvendige dokumenter er sendt 25. mars til jaktlaget Kristian
Nymo.
Møtet hevet kl. 2230

