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Referat etter styremøte tirsdag 8.februar 2022, kl. 19.30  

Møtet ble avholdt på jaktlagskontoret, Meierigården 

Følgende var tilstede: Per Martin Rønningen, Ulf Tuveng, Geir Østgårdsgjelten, Steinar Ytterhaug, 
Ståle Kroken og Roar Eckermann (daglig leder/sekretær).  

Einar Kokvoll (repr Såttåhaugen) hadde meldt forfall. 

Orienteringer: Info etter rettighetshavermøtet for Forollhogna Villreinutvalg.  

             Info etter Os kommunes behandling av ny Hjorteviltplan. 

Info vedrørende foreløpige undersøkelser knyttet til mulighetene for å etablere en 
egen webløsning for behandling av søknader om jakt. 

Saksliste: 

Sak 01/22, Gjennomgang av årsregnskap for 2021. Styret gikk igjennom regnskapet før det skal 
sendes til revisorene. Utifra årets resultat og avkastning på innestående midler fastsettes ramme for 
tilskudd. 

Vedtak: Regnskapet var ikke fullstendig ferdig grunnet noen sent innkomne fakturaer, men utifra det 
foreløpige regnskapet har styret en ramme på kr.650.000 for tildeling av midler 2021. Daglig leder 
sender regnskapet til revisorene når årets tilskudd er bokført og regnskapet er klart. 

Sak 02/2, Bevilgning midler: Gjennomgang av innkomne søknader og beslutning om tildeling av 
midler, samt innstilling ovenfor årsmøtet. Styret behandlet også prinsipper for bokføring av bidrag 
ihht diskusjon på forrige styremøte og notat fra Vekstra regnskap.  

Vedtak: Styret bevilget kr. 621.800,- til de innkomne søknadene. Styret innstilte videre på at 
Årsmøtet kan bevilge inntil kr. 750.000,- Nytt regnskapsprinsipp for bokføring av tilskudd medfører at 
alle omsøkte tilskudd for 2021 kostnadsføres på 2021, i tillegg kostnadsføres årsmøtets vedtak fra 
2018 om støtte på 1,8 mill til strømprosjektet i Vanngrøftdalen på 2021.  

Sak 03/22, Anbudsfeltene: (Dette er oppfølging av sak Sak 33/21). Det er 1 år igjen av leieperiodene 
på utleiefeltene. Enkelte leietagere har ytret ønske om å kunne forlenge kontraktene for 5 nye år. 
Styret må ta stilling til om vi skal forespørre årsmøtet 2022 om dette, eller om det skal gjennomføres 
ny anbudsrunde. Kostnadene ved å gjennomføre en anbudsrunde utgjør ca 150-200.000,- 
(annonsekostnader pluss 10% av 1.års omsetning i provisjon til Inatur for å benytte deres 
anbudsplattform). Saken ble diskutert i forrige styremøte, og utsatt til dette møtet.   

Vedtak: Saken ble utsatt til neste styremøte. Årsaken er at Vingelen gjennomfører anbudsrunde på 
sine utleiefelt i disse dager, styret ønsker å se resultatet av dette før man fatter beslutning. 
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Sak 04/22: Forsvarets bu i Kjurrudalen, samt parkeringsplasser i Kjurrudalen. Styret har tidligere 
diskutert om DJ skal involvere seg i disse sakene. Status og videre fremdrift avklares.  

Vedtak: Da det fortsatt er uklart om forsvaret vil overføre eiendomsretten til bua videre til grunneier 
Vangsgjelten eller til Kjurrudalen Hamnelag, utsettes videre behandling av saken til dette er avklart. 

Kjurrudalsveien har søkt om midler til opparbeidelse av parkeringsplasser. Videre arbeid med dette 
er da ikke en sak for styret i DJ.   

Sak 05/22: Eventuelt.  

- Dato og forberedelser til årsmøtet. Dato for årsmøtet ble fastsatt til tirsdag 29.mars 2022. 
Daglig leder booker Dalsbygda Samfunnshus og produserer årsmelding. Valgkomiteen er 
informert om at det er ønskelig med en innstilling til valg av styre innen utgangen av februar.   

- Arbeid med ny driftsplan i Dalsbygda Storviltområde, samt evt nye jaktfeltgrenser for elg. 
Dalsbygda Jaktlag avventer innkalling til arbeidsmøte i NØRE før vi kan påstarte arbeidet med 
driftsplanen. Det forventes at et slikt arbeidsmøte kan avholdes innen medio mars. Det ble 
besluttet at Dalsbygda Storviltområde og alle jaktlagene innkalles til møte for gjennomgang 
av jaktfeltgrenser og utkast driftsplan den 5.april 2022.  

- Manglende tilbakemelding fra Os kommune vedr DJ sin søknad om fritak for 
båndtvangbestemmelsene i forbindelse med vårtaksering av rype. Roar følger opp Os 
Kommune. 

- Forespørsel om treningsfelt for fuglehunder. Daglig leder informerte om forespørsler om 
kjøp av treningskort eller tilgang til områder for trening av fuglehunder. Styret tar opp saken 
på neste styremøte.  

- Forespørsel om deltagelse på «frivillighetens dag» i Os kommune. Styret ser ikke at 
Dalsbygda Jaktlag har noe å bidra med på et slikt arrangement.  

- Kvikne (FO-01) har laget en webløsning for bruk av overgangsavtaler under villreinjakta. Roar 
sjekker om DJ kan benytte seg av denne. 

- Styreleder har fremforhandlet er forbedret overgangsavtale med Vingelen for villreinjakta. Vi 
har ikke mottatt denne skriftlig ennå, men så snart den foreligger skal villreinutvalget 
informeres. Samtlige overgangsavtaler legges ut på DJ sin nettside før søknadsfristen, slik at 
jegerne kan sette seg inn i disse før de søker om jakt hos oss.  

 

Flere saker ble ikke diskutert,  

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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