Dalsbygda Jaktlag SA
Meierigarden, 2552 DALSBYGDA
Org.nr.: 970 572 929 MVA

Referat etter styremøte tirsd. 2. desember 2014 kl. 19.30 i Meierigarden
Følgende var innkalt: Vegar Lillebakken, Kjetil Eggen, Ivar Ryen, Kjell Erik Brynhildsvoll, Geir Østgårdsgjelten,
Ingulf Os (Såttåhaugen), Bård Langøien (Øvre Vangrøftdal) og Roar Eckermann (daglig leder/sekretær).
Ivar Ryen hadde meldt forfall, for ham stilte Steinar Ytterhaug.
Ingulf Os møtte ikke, for ham stilte ingen vara.
Orienteringer






Elgjakta 2014, oppsummering/rapport. Samlet rapport for Dalsbygda Storviltområde ble lagt
frem og gjennomgått. Det er i 2014 felt 49 elg med en samlet vekt på 6762 kg. Det er sett
0,34 elg pr. dagsverk, og forholdet ku/okse er 1,75. Totalt sett en meget vellykket jakt og en
elgstamme i god kondisjon.
Hjortejakta 2014, oppsummering/rapport. Det er i 2014 ikke felt hjort i Dalsbygda
Storviltområde. Det er jaktet 107 timer, men bare 2 dyr er sett (i tillegg til de 2 som ble sett i
elgjakta). Det ble i sommer og tiden før jakta tok til sett en del hjort, men disse har
tilsynelatende trekt ut av området, muligens pga mangel på store bukker.
Småviltjakta 2014, innlevering av jaktkortblokker og oppgjør etter kortsalg.
Styremedlemmene var i forkant av møtet bedt om å ta med jaktkortblokkene til møtet, og
besørge innbetaling av oppgjør for salg av jaktkort til jaktlagets konto 1885.38.09175. Ikke
alle hadde fått dette i orden, det ble derfor gott ny frist på 1 uke for å ordne dette.

Sak 51/14 (oppfølging): Pågående sak med likningsmyndighetene vedr skatteplikt for Dalsbygda Jaktlag.
Styret i DJ har mottatt bistand fra advokat/skatteekspert for å få vurdert hvorvidt vår virksomhet er å betrakte
som skattepliktig. Det finnes i prinsipp ikke noe fasitsvar på dette, da det er mange momenter som trekker i
retning av skattefritak, men like mange som trekker i retning av at virksomheten er skattepliktig. Med
innhentet bistand har styret utformet et svarbrev til likningsmyndighetene hvor det ideelle formålet ved vår
virksomhet er tydeliggjort, og det er godt begrunnet hvorfor vi mener virksomheten vi driver må bedømmes
som et skattefritt foretak. Det finnes liknende saker hvor foretak som driver innen friluftsliv, grendeutvikling og
allmennyttige formål har blitt innrømmet skattefritak ihht likningsloven, noe vi også påberoper oss retten til.
Vedtak: Styret gjorde noen mindre tilføyelser i brevet, og godkjente deretter innholdet. Styrets standpunkt er
at Dalsbygda Jaktlag kan ikke godta at virksomheten fra likningsmyndighetenes side er vurdert «å ha erverv til
formål», da vår virksomhet ikke er ment å gi noe utbytte til medlemmene. Svarbrevet signeres av styreleder og
sendes likningsmyndighetene inneværende uke.
Sak 56/14(oppfølging): Ny webside for Dalsbygda Jaktlag.
Jaktlaget har registrert domenet www.dalsbygdajaktlag.no og vil fra nyttår benytte denne adressen på
jaktlagets nye websider. De nye sidene ble gjennomgått, og det kom frem forlag til noen
endringer/forbedringer.
Vedtak: Styret ønsker å inngå avtale med Arne Nyås/Fjellfolk Media om bruk av bilder på nettsidene. De nye
nettsidene skal være klare til bruk innen 1. januar 2015, og fra årsskiftet skal trafikk mot de gamle sidene
henvises til den nye adressen. Det skal annonseres/informeres om de nye websidene i Nordaværs marsutgave.
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Sak 61/14: Uthus Håkkårabbua.
Styret besluttet på forrige møte å få utarbeidet tegninger på uthus ved Håkkårabbua. Geir Østgårdsgjelten
hadde til styremøtet utarbeidet et utkast til tegninger som ble gjennomgått. Det ble besluttet at de utvendige
målene på uthuset skal være 3,4x2,0 m, med en rafthøyde på ca 2 meter og en takvinkel på ca 22 grader,
tilsvarende som på bua. Uthuset skal ha liggende panel og beises i samme farge som bua. Plassering ble
bestemt til ca 25 meter nord-øst for bua.
Vedtak: Daglig leder utarbeider og sender byggesøknad til Os Kommune, samt søknad om å få benytte
snøscooter for transport av byggeelementene. Det skal også søkes om å få ta opp ca 9m2 torv til taktekking på
uthuset. Bygget skal dersom søknadene blir innvilget settes opp i perioden 1-15 april 2015.

Sak 62/14: Økonomisk oppgjør 2014 med Såttåhaugen og Dalbusjøeiendommen.
Det skal gjøres avregning ihht gjeldende avtaler for jakt på rein og rype med Såttåhaugen og for jakt på rein
med Dalbusjøeiendommen. Kasserer har dialog med partene om dette.
Vedtak: Kasserer i Dalsbygda Jaktlag gjennomfører dette innen 31/12-2014.

Sak 55/14: Eventuelt
-

Deltagelse på Vintervukku i Os 2015. DJ er invitert til å ha stand under vintervukku på Os i februar
2015. Styret kan ikke se at DJ har noe å bidra med under arrangementet og takker derfor nei til dette.

-

Dalsbygda Handel, andelsutvidelse. Styreleder i DJ har mottatt informasjon om planlagt
andelsutvidelse ved Dalsbygda Handel BA. Det er gjennomført et kort møte, hvor styreleder anmodet
Dalsbygda Handel om å utforme en formell søknad til Jaktlaget slik at styret kan ta stilling til dette.
Tegningsfristen for nye andeler i Dalsbygda Handel er 10. januar 2015, saken blir derfor behandlet på
styrets første møte i 2015.

-

Vinterjakt på småvilt 2015. Styret har mottatt forespørsel om vinterjakt på rype og hare i januar og
februar 2015. Det er god bestand av hare og rype, og vinterjakt gir sjelden noe stort utbytte til
jegerne. Det ble derfor besluttet å gi innenbygds jegere anledning til å kjøpe jaktkort på småvilt,
gjeldende fra 1. januar til 28. februar 2015. Det ble besluttet å ikke gjøre noen forskjell på
hare/rype/storfugl, heller ikke på jakt med/uten hund eller på jaktområder. Det blir med dette mulig å
kjøpe et felles småviltkort for angitt periode, prisen ble fastsatt til kr. 200,- Salget skal utelukkende
skje fra jaktlagskontoret, i kontorets åpningstid (tirsdager og onsdager mellom kl. 08.00 og 16.00)
Tilbudet bekjentgjøres på jaktlagets websider og ved oppslag på Dalsbygda Handel.

For styreleder
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær
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