
Dalsbygda Jaktlag SA
Meierigarden, 2552 DALSByGDA
Org.nr.; 970 572 929 MVA

Referat etter styrem0te tirs. 3. Oktobe r ZOll7, kl. 19.30

Motet ble avhotdt i jaktlagets kontorer, Meierigdrden
Folgende vartilstede: Kjetil Eggen, lvar Ryen, Kjell Erik Brynhildsvoll, Steinar ytterhaug og RoarEckermann (daglig leder/sekreter).

Geir @stgirdsgjelten og tngulf Os var ikke tilstede

Orienteringer

' For styremotet var det statusmote etter forste del av elgjakta i Dalsbygda storviltomr6de

Sak25lt7z Oppsynsrapport etter de fire fprste ukene av rypejakta.

lvar w Belsaas og Roar Eckermann har kontrollert tir sammen 45 rypejegere. Det er ikke funnet bruddp6 dagskvotebestemmelsene, enkelte jegere hadde ikke all nodvendig dokumentasjon med segunder jakten' men samtlige har fremvist denne i ettertid. Det er ikke registert grensekrenkelser

ililiil|;:busioeiendommen 
i6r, og kun 1 episode hvor jegere fra Darsbygda krysset srensen mot

vedtak: styret er tirfreds med drets jaktoppsyn og jegernes opptreden.

Sak 261 tl : G rensekren ketse ovenfor Vingelen

lvar w Belsaas observerte den 23/9 fire jegere som krysset grensen fra vingelen til Dalsbygda.Jegerne ble kontrollert' og det viste seg at alle hadde iaktkort p6 Vestfeltet. De var tilsynelatendeikke klar over at de hadde jaktet store deler av dagen p6 vingeten. Det bre skrevet ppsynsrapportetter episoden, denne ble gjennomg6tt av styret.

vedtak: Jegerne stenges ute fra jakt i Datsbygda i to 6r, og rapporteres til vingelen. Det er opp tilvingeren om de vit anmerde/boteregge jegerne. Jegerne varsres om DJs vedtak.

sak27/t7z Sarg av jaktkort ved Darsbygda Hander, ny web_basert rosning.

For sesonge n 2oL7 har daglig leder sammen med rnatur/aktspot utarbeidet en ny, web-basert

i[H:f,!:]][-Ti:it:"J,]:):]:"krer bdde sarget, o"',ik,"n os rapporteringen, itiregg tirat

Vedtak: L6sningen ble gjennomgitt og godkjent.
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Datlis leder/sekreter, *o.r r.*"r."nj1l-?AISBYGDA- 
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Dalsbygda Jaktlag SA
Meierigarden, 2552 DALSByGDA
Org.nr.: 970 572 929 MVA

Sak2&lttz Status Harejakta 2017

[filiill'i:::Tgi:Xil,:il:'"sere vi har here 28 harejegere, og are rertene, med unntak av

Vedtak: Styret er tilfreds med dette.

Sak tl/17: Eventuelt
jaktlaget har mottatt henvendelse fra en feltleier (rype)som ber om 6 f5 kjOpe tilleggskort for jakt pii
;i:;::TJJji"jlillHj:l :i:rff:::ir*lntr",",s,vre, a, de, kke er skade g for

vedtak: samtlige feltleiere tilbys 5 kjope tilleggskort for jakt i inntir 4 sammenhengende dager p6
:tr ;ilff;rfi,#[ffij"il:::: -ort som lattrertet tirrater. prisen vir var-e den samme

Flere saker ble ikke diskutert.
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