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Andelseiere i Vestre Balsfjord grunneierlag innkalles med dette til ordinært 

årsmøte for 2022. 

Dato: 16.mars 2023 klokken 20.00.  

Sted: Josefvatn bygdehus 

 

Saksliste 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

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

3. Styrets årsmelding og regnskap. 

4. Godtgjørelse til styret. 

5. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret. 

6. Styrets forslag til budsjett. 

7. Styrets forslag til arbeidsplan. 

8. Innmeldt sak. Endring av regler om forbud mot bruk av hund i rypejakta. 

9. Valg. 

a) Styreleder for ett år. 

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

c) Et nytt medlem til valgkomite på 3 medlemmer. 

d) Fiskestellsutvalg. 

e) Jaktansvarlig. 

f) Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke. 

 

 

Kaffe og enkel servering 

Vel møtt! 

 

Styret 
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Bare andelseiere har møte- og stemmerett i årsmøte. Ektefelle eller samboer kan møte og 

stemme uten særskilt fullmakt. Andelseier kan gi fullmakt til familie i opp- og nedstigende 

linje, et ledd. Fullmakten bør gis skriftlig. Er et selskap andelseier kan daglig leder med 

prokura eller styremedlem som tegner selskapet møte og stemme i årsmøtet. 

 

I årsmøtet har hver andelseier 1 stemme. 

 

En møtende andelseier kan gis fullmakt til å stemme for en ikke møtende andelseier. 

 

Hvis én andelseier krever det, skal avstemning skje etter gradert stemmerett. Fordelingen av 

stemmer skjer på følgende måte: Inntil 1 andel gir 1 stemme, inntil 2 andeler gir 2 stemmer og 

flere enn 2 andeler gir 3 stemmer. Avstemning etter gradert stemmerett kan ikke kreves ved 

valg. 

 

I saker som gjelder et bestemt avgrenset saksområde, har bare de som har andeler innenfor 

saksområdet stemmerett. 

 

Alle vedtak i årsmøte skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med unntak for 

vedtak om vedtektsendring og oppløsning jf §§ 11 og 12. Ved stemmelikhet avgjør 

møteleders stemme. Dette gjelder ikke ved valg hvor det foretas loddtrekning ved 

stemmelikhet. 

 

  



Sak 3  Styrets årsmelding og regnskap. 

 

Regnskapet ligger som eget vedlegg, se vedlegg 1. 

 

ÅRSMELDING VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG 2022 

 

Vestre Balsfjord grunneierlag har i meldingsåret 2022 hatt følgende styresammensetning: 

 

Leder: Wiggo Østerås 

Nestleder: Svein Erik Hansen 

Sekretær: Therese Pettersen 

Kasserer: Bernhard Guleng 

Styremedlem: Einar Heim 

Varamedlem: Jan Ole Pettersen 

Varamedlem: Bjørn Inge Guleng 

 

Laget har hatt følgende utvalg: 

 

Fiskestellsutvalg 

Nils Furumo 

Tor Arne Fagertun 

Jørgen Bjørkli 

Stian Andre Hansen  

Fiskestellsutvalget legger selv frem sin årsberetning. For rapport, se vedlegg 2. 

 

Jaktlag 

Leder for jaktlaget har vært Helge Storbakk, som legger frem jaktrapporten for laget.  

 

Valgkomiteen 

Jostein Nordeng 

Eivind Hemmingsen  

Kristian Klausen  

 

Styret har hatt et godt arbeidsår, hvor vedtektenes § 2, formål, har ligget til grunn for de tiltak, 

avgjørelser og planer som er gjennomførte. 

 

Styret har ivaretatt sitt ansvar for forvaltning og organisering av laget iht vedtektenes § 9, 

styret. 

 

Grunneierlaget har pr 31.12.22 innmeldt 136 grunneiere av totalt 151 aktuelle. Vi mangler 

svar fra syv, og åtte har sagt nei. Det er 699 andeler av totalt 791 andeler som er meldt inn i 

laget. 

 



Styret har sist år gjennomført fire styremøter, behandlet elleve saker og har hatt god 

kommunikasjon per telefon igjennom året. Fiskestellsutvalget har deltatt på to av møtene. 

 

Regnskapsfører er Regnskap i Troms AS. 

Styret legger til at regnskapsfører har utført arbeidet på en tilfredsstillende måte. 

 

Ved årsmøtet 2021 ble det besluttet å selge elgjakta til det lokale jaktlaget, og de har de beste 

forutsetninger for å forvalte området samt elgstammen. Samarbeidet med jaktlaget fungerer 

godt. 

 

Angående parkeringsplass ved Vasskjosen så har Øyvind Karlsen i Bergneset Pukk og Grus 

AS levert grus. Tor Arne Fagertun og Gunnar Bjørkli har bidratt med å utbedre 

parkeringsplassen. Tor Morten Jakobsen i Mesta har forsøkt å grave fram røret i grøfta uten å 

finne det, her må vi skaffe et nytt og det må graves ned til sommeren. Vi håper på at 

Bergneset Pukk og Grus AS vil bidra med litt mer grus når den tid kommer. 

 

Boreriggen til isfisket med ruser var lånt og er levert tilbake. Yngve Solvang er i gang med å 

produsere en ny til vårt bruk. Boren er viktig med tanke på resultat av uttynningsfiske på 

vinterstid. 

 

Fiskestellsutvalget med Stian som initiativtaker har planlagt en fiskekonkurranse på Josefvatn 

søndag den 19.03.23. 

 

Grunneierlaget har fortsatt en åpen Facebook-side som informasjonskanal, som kan benyttes 

til å dele bilder og annen nyttig, relevant informasjon. Hjemmesiden til grunneierlaget er 

fortsatt oppe og går. Her kan man finne blant annet kontaktinformasjon og opplysninger om 

fiskekort/jaktkort. 

 

Therese holder som vanlig orden på det meste, hun har blant annet gått igjennom 

medlemslista og sendt ut innmeldingsskjema til nye grunneiere. Hun letter jobben for de 

andre i styret. 

 

Til slutt vil jeg rette en takk til alle i styret, til alle i fiskestellsutvalget, hele jaktlaget, og for 

øvrig alle grunneiere som på ulike måter har bidratt til aktiviteten i laget med å stille opp på 

møter, delta på dugnad og ellers komme med tilbakemeldinger, innspill og forslag til styret, 

og styrets arbeid. 

 

 

Leder  

 

Wiggo Østerås 

  



Elgjakta 2022 
 

Jaktrapport fra jaktlaget i Vestre Balsfjord grunneierlag 2022. 

Det er godt med elg og stor produksjon av kalv. Sånn har det vært de siste årene. Vi hadde en 

totalkvote på 43 dyr på hele depoet. Kommunen tildelte en ekstra kvote på 8 dyr, totalkvoten 

ble da 51 dyr. 

Vi fikk 8 dyr tildelt på våres kvote, disse ble felt på 3-4 dager. Resultatet ble 2 stk kalv, 4 stk 

1,5 år og 2 voksne okser!  

På hele depoet ble det felt 42 stk dyr! 

 

Mvh hilsen Helge Storbakk 

  



Sak 4  Godtgjørelse til styret. 

 

Styret foreslår at den ikke endres. 

 
 

Sak 5  Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret. 

 

Grunneierlaget gikk med overskudd i 2022, og styret foreslår at overskuddet overføres til drift 

i 2023.  

 
 

Sak 6  Styrets forslag til budsjett 2023. 

 

 Inntekter Utgifter 

Styrehonorar og arbeidsgiveravgift.  12 700,- 

Kultivering Josefvatn  12 661,- 

Skuddpremie, rev.  10 000,- 

Friluftsliv, tilretteleggelse.  3 000,- 

Drift (regnskap, porto m.m)  12 800,- 

Fellingsavgift elgjakt  6 000,- 

   

Overskudd fra 2022 9 161,-  

Jakt, elg 35 000,-  

Småviltjakt  3 000,-  

Fiskekort 10 000,-  

   

BALANSE 57 161,-  57 161,- 

 

 
 

Sak 7  Styrets forslag til arbeidsplan for 2023. 

 

- Fortsette kultiveringsarbeid Josefvatn. 

- Forvalte elgjakt, småviltjakt og fiske. 

- Garnfiske. 

- Kortsalg. 

- Tilrettelegge for friluftsliv. 

- Avholde isfiskekonkurranse på Josefvatnet. 

- Dugnad utleiebåt. 

 
  



Sak 8 Innmeldt sak – Endring av regler om forbud mot bruk av hund 

i rypejakta 

 

«I dag har grunneierlaget regler som forbyr bruk av hund i rypejakta. Samtidig har vi en 

døgnkvote på 2 ryper per jeger. Etter mitt syn vil ikke bruk av hund øke uttaket av rype 

nevneverdig. Døgnkvota regulerer uttaket. Å tillate bruk av hund vil kunne ha to positive 

elementer i seg: 1) vi øker kundegruppa for kjøp av lagets jaktkort etter småvilt, og får en 

potensiell økning i lagets inntekter og 2) bruk av hund vil gi en mere human jakt, da jegeren 

kommer nærmere byttet før skuddet går, samt at hunden gir bedre mulighet å få tak i evt 

skadeskutt rype slik at jegeren får avlivet rypa. 

  

I første del av rypejakta er det fremdeles en god del småfe i utmarka. Balsfjord kommune har 

lokal forskrift om båndtvang som gjelder ut oktober måned, unntaket er hund når den brukes 

til jakt mellom 20. august og 1. april. 

  

Forslag: årsmøtet endrer tidspunkt for forbud av bruk av hund i rypejakta fra jaktstart og ut 

oktober måned.» 

 

 

Styret legger fram saken uten innstilling. 

 

 

Sak 9  Valg 

 

Valg. Innstilling legges fram av valgkomiteen. 

a) Styreleder for ett år. 

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

c) Et nytt medlem til valgkomite på 3 medlemmer. 

d) Fiskestellsutvalg. 

e) Jaktansvarlig. 

f) Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke. 

 

 

 
 


