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Referat etter styremøte tirsd. 11. november 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), samt 

elgjaktlederne i Dalsbygda Storviltområde og formann for kontrollørene Geir Helge Ryen.  

Ivar Ryen og Bård Langøien hadde meldt forfall, for disse stilte Steinar Ytterhaug og Einar Kokkvoll.  

Jon Horten og Ingulf Os møtte ikke, for disse stilte ingen vara. 

Innledning 

Møtet ble innledet med en gjennomgang av elgjakta 2014.  

Det er i løpet av elgjakta sett 325 dyr, 49 dyr er felt av kvoten på 55 dyr som er tildelt jaktlagene.  Det har blitt 

gjennomført 7 ettersøk, og det har blitt rapportert om en feilskyting (kolle med tvillingkalver).  Kun 5 hjort er 

observert, ingen hjort er felt under elgjakta. Elgjaktlederne var svært godt fornøyd med elgbestanden, både 

antall sette og antall felte dyr er langt høyere enn tidligere år. 

Driftsplanen for Dalsbygda Storviltområde skal evalueres og fornyes innen neste elgjakt. Det kom frem 

følgende innspill:  Det bør tas grep for å få noe mer stor okse i bestanden, samtidig som ku uten kalv bør tas ut 

tidlig i jakta. Rådyrstammen er for stor, her bør det tenkes nytt for å øke uttaket ved jakt. 

Alle jaktlag må huske å rapportere årets jaktresultater på websiden www.settogskutt.no  

Etter gjennomgangen av elgjakta startet det ordinære styremøtet i Dalsbygda Jaktlag. 

Sak 56/14: Orienteringer 

 Østerdal Fuglehundklubb arrangerte sitt klubbmesterskap i Mastukåsen den 18. oktober. De var svært 

godt fornøyd med arrangementet og DJs velvilje mhht å få bruke våre terreng til mesterskapet. I etter- 

kant av arrangementet fikk ØFHK en helsides reportasje i Arbeidets Rett under overskriften «Kremen 

av rypeterreng», bedre reklame kan vi vel ikke få!  

ØFHK skal i 2015 feire klubbens 30-årsjubileum og planlegger i den forbindelse et litt større 

arrangement under Dalsbygdaprøven 2015. Mer informasjon om dette vil bli utvekslet i løpet av 

våren/forsommeren 2015. Fuglehundklubben har invitert DJ til å annonsere i deres medlemsblad, noe 

DJ har bekreftet at vi gjerne ønsker. 

Sak 51/14: Pågående sak med likningsmyndighetene vedr skatteplikt for Dalsbygda Jaktlag. 

Styret i DJ har mottatt nytt brev fra likningsmyndighetene hvor de hevder at DJ driver skattepliktig virksomhet, 

og at virksomhetens bruttoresultat (før utdeling av midler) skal beskattes. Dette vil være en dramatisk 

svekkelse av jaktlagets mulighet til å oppfylle vårt vedtektsfestede formål om å gjøre utdelinger til 

samfunnsnyttige formål. DJ har fått kort svarfrist i brevet fra likningsmyndighetene.  

Vedtak: Dalsbygda Jaktlag vil be likningsmyndighetene om utvidet svarfrist, da det må brukes noe mer tid på å 

oppklare sakens fakta og undersøke hvilke tiltak/beslutninger DJ må ta. Vi kan ikke godta at virksomheten fra 

likningsmyndighetenes side er vurdert «å ha erverv til formål», da DJs virksomhet ikke er ment å gi noe utbytte  
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til grunneiere/rettighetshavere.  Daglig leder vil innhente ekstern rådgivning i saken, og vi vil undersøke 

hvordan statsallmenningene blir vurdert fra likningsmyndighetene (de driver tilsvarende virksomhet som DJ). 

 

Sak 56/14: Ny webside for Dalsbygda Jaktlag. 

Det har i lengre tid blitt arbeidet for å etablere en ny webside for Dalsbygda Jaktlag. Dette for å få mer av 

kommunikasjonen med jegerne «på nett og mobil» mhht både søknader, rapportering og informasjon. Arne 

Nyås har hatt oppdraget med å finne egnede løsninger og lage et utkast til nye sider. Styret mottok dette ca 14 

dager før styremøtet for evaluering/kommentarer. 

Vedtak: Styret ga sin tilslutning til å gå videre med den nye webløsningen. Det ble besluttet å engasjere Nyås i 

ytterligere 15-20 timer for å få de nye sidene mer ferdige før de publiseres. I forbindelse med den nye web-

løsningen er det ønskelig å bruke webadressen www.dalsbygdajaktlag.no samt å beholde de gamle sidene på 

adressen jaktlaget.dalsbygda.no. Dette for å kunne beholde all «gammel info» på de gamle sidene, samtidig 

som vi får et rent og tydelig domenenavn på de nye sidene.  Den nye webløsningen må være klar til publisering 

i god tid før jul, slik at utlysning av jakta 2015 kan skje på de nye websidene. 

Styret i DJ ønsker samtidig å overta eierskapet til domenet dalsbygda.no fra DNU for å sikre videre drift av 

dette domenet og innholdet der. Daglig leder tar dialogen med DNU på dette. 

 

Sak 57/14: Brev fra Jon Gunnar Rønningen vedrørende iniativ til boligbygging i Dalsbygda. 

Styret har mottatt en henvendelse fra Jon Gunnar Rønningen hvor han tar iniativ til et møte hvor boligbygging i 

Dalsbygda skal stå på agendaen. Han ønsker å diskutere organisasjonsform, eiere, kapitalbehov, 

støtteordninger/tilskudd og tomtetilgang. DJ er invitert til å delta på møtet sammen med andre 

samfunnsaktører og privatpersoner i bygda/kommunen. 

Vedtak: Styret ønsker å delta på et slikt møte for å få mer informasjon om hvordan DJ kan bidra i saken. 

Dersom «iniativet» vil søke DJ om midler, må det utarbeides en  mer konkret søknad som styret/årsmøtet kan 

ta stilling til når/om den foreligger. 

Sak 58/14: Brev fra Per Ousten vedrørende søknad om støtte til utbedring av flomskader på Hølgjelen. 

Dalsbygda Jaktlag innvilget i 2013 støtte til utbedring av naturskade på Hølgjelen. Sommeren 2014 oppsto det 

på nytt store skader på veien etter styrtregn, Per Ousten har derfor på nytt søkt støtte til utbedring av veien. 

Det er også søkt Naturskadefondet om midler til utbedring av veien, søknaden til DJ omhandler derfor kun 

egenandelen på kr. 10.000,-  

Vedtak: Det innvilges støtte ihht mottatt søknad på kr. 10.000,- for å dekke egenandelen ved skade på veien. 

Støtten gis under forutsetning av at veien så langt det er mulig  utbedres på en slik måte at fremtidige skader 

forbygges/kan unngås.   
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Sak 54/14: (Oppfølging) Søknad fra Næringslivet i Os, representert ved Tolga&Os Sparebank og Os 

Næringsforum, om driftstøtte på kr. 100.000 pr. år i inntil 3 år til selskapet Vekst i Os AS som er under stiftelse. 

Saken ble diskutert på forrige styremøte, styret valgte da å utsette behandlingen. I ettertid har Os kommune, 

Os Næringsforum og Tolga&Os Sparebank vedtatt å gi driftsstøtte til selskapet. Vekst i Os AS inviterer samtidig  

hele næringslivet i kommunen, samt privatpersoner til å tegne aksjer for å få på plass tilstrekkelig grunnkapital 

til stiftelsen av selskapet.  

Vedtak: Styret i DJ ønsker at Dalsbygda Jaktlag SA tegner aksjer for kr. 30.000,- i selskapet for å bidra til 

etableringen i desmber 2014. Utover dette vil styret presentere en positiv innstilling til søknaden om 

driftsstøtte ovenfor årsmøtet 2015. Styret ønsker med dette å synliggjøre at de støtter tiltaket, samtidig som 

det er styrets oppfatning at en så vesentlig sak bør ha årsmøtevedtak for eventuell bevilgning.  

 

Sak 59/14: Brev til valgkomiteen 2015. 

Som forberedelse til årsmøtet 2015 må valgkomiteen aktiviseres. Brevet til valgkomiteen 2014 ble gjennomgått 

og praksis for informasjon til valgkomiteen ble gjennomgått. 

Vedtak: Daglig leder skriver brev til valgkommiteen og sender kopi av brevet til samtlige tillitsvalgte i DJ innen 

1. desember slik at de får god tid til å fremme en innstilling til årsmøtet. 

 

Sak 60/14: Julebord 2014. 

Styret besluttet å avholde årets julebord på Kølbua Kafè lørdag den 6. desember klokken 19.30.  

De som skal inviteres er Styret og varamedlemmene, samt Arne Nyås, samt respektive partnere. 

Daglig leder ordner med lokal mat, drikke og invitasjoner.  

 

Sak 55/14: Eventuelt 

- Hognareienen har kommet ut, og utgiver har rettet en forespørsel til DJ om vi ønsker å kjøpe årboka. 

Styret besluttet å kjøpe 30 eksemplarer som julegave til tillitsvalgte og feltleiere på rypefeltene. 

 

- Status rypejakta 2014: Det er så langt rapportert om ca 1100 felte ryper (ca 1,5 ryper pr. dagsverk), 

noe som er omtrent dobbelt så mye som på samme tid i 2013. Det er kun et fåtall av jegerne som til nå 

ikke har rapportert, en kraftig forbedring fra tidligere år hvor mangelfull rapportering har vært et 

problem. 

 

- Uthus ved Håkkårabbua. Styret vil forberede en søknad til Os kommune om å få sette opp 

toalett/uthus ved Håkkårabbua. Det vil innen neste styremøte bli utarbeidet tegning, kart og underlag 

til søknaden slik at den kan sendes inn før jul. 
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- Overgangsavtaler for villreinjakta 2015. Styret sjekket om det er behov for å fornye overgangsavtalene 

med Kvikne og Vingelen før neste års jakt. Det viste seg at avtalene fornyes automatis dersom de ikke 

sies opp, samtaler med partene utsettes derfor til halvårsmøtet i Villreinområdet i Januar 2015. Fra 

DJs side er det ønskelig å få opphevet helebegrensningen i overgangsavtalen med Kvikne, samt å få 

opphevet begrensningen ved Bratthøveien i avtalen med Vingelen. Daglig leder sjekker også de øvrige 

overgangsavtalene mhht utløpsdato/behov for fornying. 

 

- Utlysning av søknad om midler fra Dalsbygda Jaktlag. Det er søknadsfrist for tildeling av midler fra 

jaktlaget den 31. desember. Daglig leder utarbeider informasjonsplakat og henger opp denne innen 1. 

desember. 

 

- Avtale om tjenestekjøp med SNO. Daglig leder har mottatt purring fra SNO pga manglende 

rapportering ihht avtale inngått i 2013. Styret informerte om avtalen og praksis mhht rapporteringen. 

Daglig leder tar tak i dette og sender inn rapport snarest mulig. 

 

For styreleder 

Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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