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Referat etter styremøte tirsdag 8.desember 2020, kl. 19.30  

Møtet ble avholdt på jaktlagets kontor i Meierigården 

Følgende var tilstede: Kjetil Eggen, Ulf Tuveng, Kjell Erik Brynhildsvoll, Geir Østgårdsgjelten, Steinar 
Ytterhaug,  og Roar Eckermann (daglig leder/sekretær). I tillegg er innkallingen sendt til 
varamedlemmene og Aina Eggen (Såttåhaugen) 

Orientering: Styrets leder og nestleder jobber med å konkretisere et tilbud fra Nord-Østerdal 
utmarkstjenester vedrørende mulig kjøp av tjenester og/eller medlemskap/eierskap i organisasjonen 
for å bedre kunne samordne f.eks oppsynstjenester mm.   

Saksliste: 

Sak 27/20: Elgjakta 2020, evaluering. Elgjakta 2020 er over, med særdeles gode tall på både antall 
sett elg, antall skutt elg, og stammesammensetning. Hvilke saker/mål skal det fokuseres på frem til 
neste års jakt, og senere revidering av driftsplanen for Dalsbygda Storviltområde? 

Vedtak: Steinar utarbeider forslag til tiltak som diskuteres med jaktlagene i forkant av neste års 
jakt.  

Sak 28/20, Overgangsavtaler Villrein 2021: Dalsbygda Jaktlag opplevde under villreinjakta i 2020 at 
det var svært lite dyr på våre terreng, grunnet vestlig værdrag under hele jakta. De aller fleste dyra 
som ble felt av våre jegere ble derfor felt på overgangsavtaler med naboterrengene. Hvordan skal det 
jobbes frem mot neste års jakt for å sikre gode overgangsavtaler for våre jegere? 

Vedtak: Kjetil kontakter våre nabovald og undersøker muligheten for bedre overgangsavtaler. 

Sak 29/20, Småviltjakta 2021: Priser og rammer for utlysning av småviltjakta 2021 må fastsettes. 

Vedtak: Styret gikk igjennom forslag fra daglig leder og vedtok dette uten endringer. 

Sak 30/20, Jakt på Rådyrbukk, rådyr,hjort bever og hare, samt villrein og elg 2021: Priser og 
rammer for utlysning av jakta 2021 må fastsettes. 

Vedtak:  Styret gikk igjennom forslag fra daglig leder og vedtok dette uten endringer. 

Sak 31/20, Budsjett 2021: Priser og rammer for jakta vil påvirke virksomhetens inntekter. Eventuelle 
behov utover «vanlig drift» vil påvirke kostnadsbildet. Styrets innspill til budsjett diskuteres i møtet, 
slik at endelig budsjett kan legges frem i neste møte.   

Vedtak: Budsjett vedtatt, dette legges frem på årsmøtet neste år.  

Sak 32/20: Eventuelt. Ingen saker.  

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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