
Protokoll

Arsmote i Dalsbygda Jaktlag SA

Organisasjonsnummer 970 572 929

28. ma rs 20L7

Arsm@tet fant sted p5 Dalsbygda Samfunnshus den 28. mars 2017 klokken 19.30. Ordstyrer Egil Ryen

epnet m6tet. Tilstede var 30 medlemmer, samt l- medlem representert ved fullmakt.

Sak 1. Konstituering av Srsmotet.

De fremmotte ble registrert ved signatur pA medlemsliste, fullmakten ble lest opp og godkjent.

lnnkalling og saksliste ble deretter godkjent uten merknader.

Vedtak: Roar Eckermann ble valgt til sekreter og folgende to medlemmer ble valgt til 5 signere

protokollen: Stein lnge Ryen og Jan Morten Akeren.

Sak 2. Arsmeldine 2015.

Arsmeldingen for 2016 ble utlevert til alle fremmOtte. Daglig leder/sekretar Roar Eckermann leste

opp utdrag fra Arsmeldingen. Det ble deretter 6pnet for sp6rsm6l.

J@rn Dalbakk etterlyste referater fra jaktlagets styremOter. Referatene fra styremotene har tidligere

vart tilgjengelige p5 jaktlagets nettsider, men etter 201"5 har disse ikke blitt lagt ut p6 web. Daglig

leder beklaget at dette ikke var gjort, pi tross av at samme sak ble kommentert ved forrige 6rsmOte.

Arsaken var stort arbeidspress, men det ble lovet at bide tidligere og kommende referater skal

legges ut p6 nettsidene. Styret kommenterte ogsS at rutinene knyttet til signering og publisering av

referater har vart diskutert i styret, og at rutinene ni er tilpasset 6rsmgtets Onske.

Arsmptet kommenterte at det er Onskelig med mer utfyllende informasjon om villreinjakta i

kommende Srsmeldinger.

Vedtak. Arsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Regnskap 2016 oe budsjett 2017.

Kasserer lvar Ryen leste opp en oppsummering av regnskapet for 201,6, og forklarte enkelte poster.

Revisjonsrapporten for 201,6 ble gjennomg6tt og kommentert.

Budsjettet for 2017 ble gjennomgdtt og enkeltposter forklart, uten sp@rsm5l fra salen.

Vedtak: Regnskapet tor 20t6, og budsjettet for 2017 ble enstemmig godkjent.
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S0ker FormAl S0knadsbel0p Vedtak styret
lnnstilling til
ersmOtet

Vannsrofta Grunneierlag Oppkiorine av skilovper kr 20 000 kr 5 000

Os Rode kors KiOp aV ATV kr 90 000 kr 10 000

ldrettslaget Nansen Rehabilitering av Nansenshytta kr 75 000 kr 75 000

ldrettslaget Nansen Drift av idrettslaset kr 50 000 kr 25 000

Dalsbygda

Nerins&Utviklins Hiemvenderlunch ijula kr 1 800 kr 1 800

Da lsbygda

Sikrinesradiolas D riftsstOtte kr 5 000 kr 2 500

Dalsbveda Beitelas Tilskudd til sorteringsanlegg kr 50 000 kr 25 000

Os Eldrerid ved Kire
Ba kosgielten lnnkiop av elsvkler til eldre kr 60 000 kr 5 000

Fiellbveda 4H Lavvo, bord og leie av buss kr 20 000 kr 10 000

Dalsbvgda Samfunnshus DriftsstOtte/bredb6 nd kr 10 000 kr 10 000

Dalsbvgda Samfunnshus Oppussing Cafd og nye bord kr 25 000 kr 25 000

Setrene ved SetersjOen Fremf6ring av strom til setrene kr 500 000 kr 100 000

Mona 0stgdrdstrOen Restaurering av slettebu i utmark kr 15 000 kr 15 000

Dalsbvgda Veilag Vedlikehold veier som er med i Iaget kr 250 000 kr 250 000

Holgjelen ved Per

Ousten Vedlikehold H0leielen kr 2 500 kr 2 500

Nordre Litjdsen ved Per

Ousten Vedlikehold vei til Nordre Liti6sen kr 2 500 kr 2 500

Gr0nbekken ved Jan

Arvid Aamo Vedlikeh, vei HAngd brua-Gronbekken kr 2 500 kr 2 500

Tj@nnvollen Jan Arvid
Aamo Vedlikehold vei Daleng-Ti0nnvollen kr 5 000 kr 5 000

Litj6sveien ved Arne
G rue Vedlikehold Litl6sveien kr 2 500 kr 2 500

Hanksj0hamninga ved

Arne Grue Vedlikehold veg Hanksiohamninga kr 2 500 kr 2 500

Fjellveien ved Odd

MVrtr0en Vedlikehold Fiellveien kr 5 000 kr 5 000

Rabbliveien ved Harald

Wethal Vedlikehold Rabbliveien kr 5 000 kr 5 000

Nordgardsgjelen ved Ola

Breen Vedlikehold Nordga rdsgielen kr 2 500 kr 2 500

Liveien ved Simen Krog Vedlikehold Liveien kr 15 000 kr 5 000

Langry6sveien ved Knut
Ole Brynhildsvoll Vedlikehold Lansrvisveien kr 2 500 kr 2 500

Til 6rsmotets disposision
Kan overfores til fond eller fordeles p5

sOkerne kr 135 000

Summer kr 371 800 kr 360 000

Sak 4. Tildeline av fondsmidler 2017.

Styret fremla f@lgende innstilling om tildeling av midler:

Daglig leder redegjorde for foretakets gjeldende vedtekter, og gjorde oppmerksom pd at tilskudd ikke

kan gis til enkeltmedlemmer eller formdl som ikke er beskrevet i vedtektene. ArsmOtet debatterte

deretter soknaden fra setrene ved SetersjOen, og kom frem til at det var Onskelig 5 f6 utredet
jaktlagets muligheter for 6 kunne stotte tiltaket uten a bryte foretakets vedtekter og

likningsmyndighetenes bestemmelser om skattefrie institusjoner. Det ble ogs6 tatt til orde for at en

tildeling tiltiltaket kunne skape uheldig presedens, og at beslutningen burde utsettes tilet senere

SrsmOte.
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Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt, med unntak av soknaden fra setrene ved

Setersjden. Det foreslitte belopet pi kr. 100.000,- samt belopet pi kr. 135.000,- som sto til
Srsmdtets disposisjon ble enstemmig vedtatt overfOrt til fond (konto)for senere bruk.

Sak 5. Nv bestandsplan og foreslitte endrineer i vttergrenser for Forollhogna Villreinutvalg.

Daglig leder redegjorde for bakgrunn, innhold og fremdrift knyttet til bestandsplanen for villrein i

Forollhogna. Det ble deretter informert om foreslStte endringer i yttergrensene for villreinom16det,
og mulige konsekvenser for Dalsbygda Jaktlag. Styreleder viste kart over berorte omrdder, og ba om

6rsm@tets tilbakemelding pd hvilke omr6der styret skulle prioritere i sin videre behandling av saken.

Vedtak: Dalsbygda Jaktlag skal forsoke 5 opprettholde gjeldende yttergrense for v6re omrider, og i

tillegg fremme forslag om at skog/gr6ntomrider som villreinen beviselig benytter i Dalsbygda blir
medregnet som tellende villreinareal. Det er strategisk viktig 5 oppni enighet med v6re

naboomrSder om prinsipper for fastsettelse av tellende villreinareal, styret kan derfor avgi

omrider, forutsatt at endrede yttergrenser ikke p6virker v6rt tellende areal eller vir andel av

kvoten betydelig i negativ retning.

Sak 6. Oopsvnstienesten i Dalsbvgda.

Daglig leder redegjorde for oppsynstjenesten i Dalsbygda generelt, og for sm6viltjakta spesielt.

Styrets @nske om opprettelse av et nytt oppsynskorps, eventuelt i samarbeid med Vingelen, for
bedre 6 kunne ivareta b6de forvaltning, jaktoppsyn og andre tilsynsoppgaver ble debattert.

Vedtak: Dalsbygda Jaktlag skal etablere et eget oppsynskorps med helhetlige
forvaltnings/oppsyns/tilsynsoppgaver, forutsatt at forhandlinger med nasjonalparkstyret og

eventuelt Vingelen viser at dette er formilstjenelig.

Sak 7. lnnkomne saker.

Det var innkommet kun 1 sak til 6rsmptets behandling ved fristens utl@p. Dette var en henvendelse

fra Nord-@sterdal-ROros Elgregion vedrOrende mulig deltagelse/innmelding for Dalsbygda Jaktlag.

Styreleder redegjorde for bakgrunn og innhold. Arsmotet diskuterte saken, og det ble fremmet
synspunkter b6de for og imot deltagelse i elgregionen. Daglig leder foreslo at jaktlaget kan bruke det

neste 6ret p6 6 forhandle/samarbeide med elgregionen, og deretter ta beslutning om mulig

deltagelse p6 neste 6rsmote.

Vedtak: Daglig leders forslag ble enstemmig vedtatt. Dalsbygda Jaktlag skal gjennomf6re

forhandlinger om mulig medlemskap og delta i samarbeid med elgregionen, for deretter 6

fremlegge saken for beslutning pi neste Srsmpte.
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Sak 8. Vale. Valgkomiteens innstilling var som f0lger:

Valgkomiteens innstilling ble gjennomg6tt. Oet fremkom forslag om at vara til 6rsm6tet i Forollhogna

Villreinutvalg ikke skulle navngis, men at en av styrets ordinere varamedlemmer fyller funksjonen.

Vedtak: Valgkomiteens forslag med endringsforslaget fra salen ble enstemmig vedtatt. Arsm6tet
besluttet videre at godtgjorelse til styret for 20L7 blir pi samme nivS som for 2Ot6, dvs kr. 50.000,-

Sak 11. Avslutning ved leder.

Styreleder Kjetil Eggen takket 6rsmotet for godt oppmote og engasjement i saksbehandlingen.

Dalsbygda, 28. mars 2Ot7
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Funksjon: Navn: Funksjonstid: P6 valg: Valgkomit6ens forslag
20L7-2018:

Styreleder Kjetil Eggen zat 20L7 Gienvalg
Kasserer lvar Rven 26r 2018

Nestleder Steinar Ytterhaug 2. ar 2018

Styremedlem Kiell Erik Brvnhildsvoll 2Ar 20L7 Gjenvalg
Styremedlem Geir dste6rdssielten 2Ar 20L8
Styremedlem (Settahaugen) lngulf Os 26r 2018

Varamedlem styret Knut Ole Brynhildsvoll 16r 20L7 Gjenvalg
Varamedlem stvret lan Aruid Aomo 16r 20t7 Gjenvalg
Varamedlem styret Rolf Ovrum 16r 20L7 Glenvalg
Varamedlem styret Ulf Tuveng 16r 20L7 Gjenvalg
Revisor Leif Olav Ryen 16r 20L7 Gjenvalg
Revisor Kjell Magne Ryen 16r 20L7 Gjenvalg
Valgkomit6, leder KjellTuveng 16r 20L7 Gjenstiende
Valgkomit6 Odd Myrtroen 2Ar 20L7 Gienstdende
Valgkomit6 lngunn Rven 36r 20L7 NY

ArsmOtet Forollhogna
villreinom16de

Styret i DJJ 16r 20L7 Til opplysning: Hele

styret stiller pi dette
arsmOtet.

Vara irsmotet Forollhogna
villreinomride

Knut Ole Brynhildsvoll 16r 20L7 NY

Ordstyrer ersmotet
2017120t8

Per Ousten 16r 20L7

Vara ordstyrer ersmotet
201712018

Per Olaf Holmberg LAr 20L7
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/gn. JanSign. Stein lnge Ryen Morten A


