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Referat etter konstituerende styremøte onsdag 5.mai 2021, kl. 19.30  

Møtet ble avholdt på jaktlagets kontor i Meierigården 

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

I tillegg var avtrådt styreleder Kjetil Eggen og avtrådt styremedlem Kjell Erik Brynhildsvoll tilstede for 
overlevering av nøkler, dokumentasjon og informasjon til nye styremedlemmer. 

Orientering: Årsmøtet 2021 ble avholdt på Rønningslemmen tirsdag 27.april. Protokoll ble 
gjennomgått i styremøtet. Flere av årsmøtets vedtak vil danne agenda for styret i tiden som kommer.   

Saksliste: 

Sak 14/21: Konstituering av styret. Registrering i foretaksregisteret av nye styremedlemmer, og 
gjennomgang/fordeling av de respektive styremedlemmenes ansvarsområder/oppgaver.  

Vedtak: Per Martin overtar ansvar for villrein etter Kjetil, men Kjetil beholder vervet i villreinutvalget 
i ett år, da han er valgt for2 år, med ett år igjen av perioden. Ståle overtar ansvar for 
rovdyr/skuddpremier etter Kjell Erik. Steinar beholder ansvaret for elg, Geir beholder ansvar for rype, 
Roar har ansvar for hjort, rådyr og bever. Daglig leder sender inn opplysninger om nytt styre til 
foretaksregisteret så snart protokollen er signert. 

Sak 15/21, Kjøp av oppsynstjenester: Status og fremdrift vedrørende samarbeidet med Vingelen for 
å ansette/engasjere oppsynskorps før høstens jaktsesong. Kjetil har deltatt i intervju med søkerne på 
stillingen, og presenterte kandidatene.  

Vedtak: DJ sender 1 representant til møte med Vingelen for beslutning. Det er DJ sitt ønske at Jon 
Horten og Gjemund (fra Vingelen) ansettes. 

Sak 16/21, Endret utlysningstekst for villreinjakt innenbygds jegere/rettighetshavere: 
Gjennomgang av revidert utlysningstekst ihht årsmøtets vedtak, og tiltak ifm dette. 

Vedtak: Daglig leder oppdaterer ordlyden i utlysningsteksten, slik at foreldre/barn av 
rettighetshavere og innenbygds jegere kan søke sammen, og betale «innenbygdspris». Det legges ut 
info om dette på DJ sin nettside, og daglig leder sender ut info på e-post til de som allerede har søkt, 
slik at de evt kan endre sine søknader innen søknadsfristen.  

Sak 17/21, Møteplan for styreperioden 2021-2022: Planlegging av møtedatoer og årshjul for styret i 
kommende styreperiode. 

Vedtak: Styret beholder 1. tirsdag i hver mnd som møtedager, med unntak av juli som er uten 
styremøte, og august hvor rypetakseringen gjøres ca 14-15 aug og styremøtet avholdes 17. august. 
Daglig leder laget et årshjul med alle oppgaver, frister og faste møter. 
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Sak 18/21: Eventuelt. Det ble fremmet og diskutert flere saker: 

- Ønske om et møte med Os Kommune vedrørende samarbeid, saksbehandling og 
kontaktpersoner. Per Martin, Ståle og Roar deltar fra DJ. Roar setter opp en oversikt over 
aktuelle saker, Per Martin avtaler med kommunen. 

- Det er ønske om at dato for nyhetssaker på nettsiden vises sammen med overskriften. I dag 
må man klikke på nyhetssaken for å se hvilken dato den er lagt ut/oppdatert. Roar sjekker 
om det er mulig å få dette inn sammen med overskriften.  

- Opprydding på foringsplasser for elg. Steinar tar kontakt med de som har kjørt ut rundballer.  
- Høringsutkast Hjorteviltplan i Os Kommune. Steinar følger opp dette, styremedlemmene 

sender sine innspill til ham.  
- Oversikt over alle søknader på villreinjakt sendes ut til styret i forkant av neste styremøte. 
- Per Martin og Roar tar et arbeidsmøte tirsdag 11.mai for gjennomgang av DJ sin dataløsning 

og andre aktuelle saker.  

 

 

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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