
Dalsbygda Jaktlag SA

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

Folgende vartilstede: Kjetir Eggen, rvar Ryen, Kjeil Erik Brynhirdsvoil, Geir @stgirdsgjerten, steinar
Ytterhaug, rngulf os (s6tt6haugen), og Roar Eckermann (dagrig reder/sekreter).

Orienteringer:

o Status vedr. tellende villreinareal og samarbeidet internt i Villreinutvalget, Kjetil Eggen
informerte om arbeidsgruppas prosess.

o status vedrorende samarbeidet Sdttdhaugen-Dalsbygda. saken ble besluttet utsatt til neste
styremote, grunnet innkalling til Jordskifteretten i sakens anledning.

o lnformasjon om Jaktlagets muligheter for 6 yte @konomisk bistand til prosjektet <strom i
seterdalene>' De forelopige tilbakemeldingene fra juridisk hold er positive, s6fremt stotten
gis til allmenn nytte og ikke til enkeltpersoner/sammenslutninger av grunneiere/medlemmer.

Saksliste:

sak 5/18: Godkjenning av kontrakter etter auksjon p6 7 rypejaktferter.

vedtak: samtlige budvinnere ble godkjent av styret, kontraktene ble signert av styreleder.
Jaktlagets samlede inntekter fra utleie av rypejaktfeltene oker med dette kraftig, fra kr. 520.500,-
pr. 5r, til kr. 920.000,- pr. ir de neste 5 irene.

sak 6/18: Tildeling av rypejakt etter soknad p6 kortomrddene. Dalsbygda Jaktlag mottok i 6r ca 500
soknader til rypejakta, og har 220 korttil fordeling blant sokerne.

vedtak: styret gjorde kun mindrp endringer p5 innstillingen fra daglig leder. Fullstendig oversikt
over tildelinger presenteres pi iqktlagets websider. Daglig leder sender brev/mail til samtlige
sdkere.

sak 7/18: Eventuell innmelding i Elgregionen. styreleder, elgjaktansvarlig og daglig leder har
gjennomfort mote med Elgregionen, og la frem sitt syn for styret.

vedtak: styret ser nytten av 5 vere medlem i etgregionen for felles forvaltning av elgstammen i
hele Nord-0sterdal' Det er likevel avgi0rende viktig hva etgjegerne selv mener om saken, det kalles
derfor inn til m6te med elgjaktlederne for styret skriver sin innstilling til irsmotet.

Referat etter styremote mandag 5. Mars zolg, kl. 19.30

Motet ble avholdt pa jaktlagets kontor i Meierigirden

Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden,2552 DA|-SBYGOA Mobit: 95 20 25 04 Epost: iaklb&e-!!e!a!rb,Vgd!:@Daglig leder/sekretar: Roar Eckermann, stormyrueien 123, 2550 os i o, Mobir 98 22 36 05 Eoost: roarp.kr&pmrir .-,ajStyrelederKjetil Egsen,Hakonsgjetten2552Dalsbygda tvlobit:90rrr'OOU ro.."Ur.r;-.,,.6;;',,;;;**"t- '-"
Kasserer lvar Ryen, 2552 Dalsbygda Mobil: 97 57 20 32 Epostr [yen.Oq][L]_e_.!a
Bankforbindelse: Tolga-Os Sparebank, konto 1885.38.09175
H je m meside : wwy-v.dalf,b,yEdnj?!!!C49



Dalsbygda Jaktlag SA

Meierigarden, 2552 DALSBYG DA

Org.nr.: 970 572 929 MVA

Sak 8/18: Forberedelser til Srsmotet den 3. april.

- Signering av regnskap

- Lokaler og servering. Daglig leder ordner med reservering av samfunnshuset og bespisning til
ca 45 personer.

- Valgkomiteens innstilling, denne ble gjennomgitt. ega endring i styresammensetningen for
Forollhogna Villreinutvalg, md 6rsmotet utpeke en representant til dette styret som skal
representere rettighetshaverne i Os kommune.

Sak 9/18: Eventuelt.

Det har kommet klager/henvendelser pi manglende/lite ved pE Rundflobua. Daglig leder
folger opp dette ovenfor den som har ansvar for tilsyn og forsyninger til bua.
Nest styremote blir mandag 19. mars.

Signaturer:

r.- ,-1, C.-(1'(1

xjetii rqqln/
G*17".,
lvor Ryei #t#A#ru1&a

*ffiWfu#^ lngulf Os
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