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Referat etter styremøte tirsdag 2.februar 2021, kl. 19.30  

Møtet ble avholdt på jaktlagets kontor i Meierigården 

Følgende var til stede: 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: Valgkomiteen 2021 ved leder Per Erik Husøy er varslet om at dato for årsmøtet ikke er 
fastsatt grunnet mulige Corona-begrensninger. Eventuelle frasigelser av verv bes likevel varslet til 
ham snarest, slik at de får god tid for å eventuelt fremskaffe nye kandidater til verv.  

Styrets leder og nestleder jobber videre 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, slik at dette eventuelt kan presenteres for 
årsmøtet.  

Saksliste: 

Sak 01/21: Årsregnskap 2020. Foreløpig årsregnskap 2020, kort gjennomgang før årsregnskapet 
ferdigstilles. 

Vedtak: Styret gikk igjennom årsregnskapet og overlot til daglig leder å ferdigstille dette. 

Sak 02/21, Tildeling av midler: Gjennomgang av innkomne søknader, tildeling av midler og avsetning 
til fond ihht foreløpig resultat 2020 og gjeldende vedtekter. 

Vedtak: Styret gikk igjennom søknadene, og tildelte midler ihht tidligere praksis og lagets 
vedtekter. 

Sak 03/21, Fastsettelse av dato for årsmøtet: Gjeldende vedtekter i Dalsbygda Jaktlag beskriver at 
årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av mars hvert år. Grunnet usikkerhet knyttet til pålagte 
smitteverntiltak i forbindelse med Corona-situasjonen foreslås likevel årsmøtet utsatt til mai/ juni 
2021.  

Vedtak: Styret ønsker på tross av smitteverntiltak å gjennomføre årsmøtet den 23. mars.  

Sak 04/21, Utlysning av jakt på rådyrbukk, rådyr, hjort, bever og villrein 2021: Styret vedtok i 
forrige styremøte å legge ut flest mulig av våre jakttilbud på Inatur. Daglig leder har forberedt dette, 
styret tar en gjennomgang av utlysningene/tilbudet før det gjøres tilgjengelig for jegerne. 

Vedtak: Styret gikk igjennom og godkjente innholdet på inatur. 
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Sak 05/21, Utlysning av jakt på Elg og Hare 2021. Disse jaktformene er lite egnet for utlysning via 
Inatur. For elgjakten skal søknaden inneholde navn/adresse på samtlige jegere i jaktlagene, og 
tildeling skjer kun til de faste jaktlagene. DJ sin egen nettside anses som bedre egnet til dette. 

For jakt på hare, opplever Inatur liten etterspørsel, samtidig som «vårt opplegg» for harejakt er litt 
spesielt i og med at tilbudet er begrenset til kun 2 ukers jakt, og «de faste jegerne» skal prioriteres på 
de ulike områdene. Det anbefales at tilbudet annonseres, f.eks i «Jakt og Fiske» og at søkerne følges 
opp manuelt for å sikre fullt belegg.   

Vedtak: Jakt på elg og hare legges ikke ut på Inatur. Daglig leder følger opp salg til harejegerne.  

 

Sak 06/21, Endelig budsjett 2021: Priser og rammer for jakta ble gjennomgått i forrige styremøte. 
Styrets innspill til budsjett ble diskutert, endelig budsjett er utarbeidet utifra dette og legges frem i 
møtet.   

Vedtak: Styret vedtok det fremlagte budsjettet. 

 

Sak 07/21: Eventuelt. Ingen saker ble diskutert.  

 

 

 

 

 

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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