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Referat etter styremøte tirsdag 8.juni 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).  

Orienteringer: Tilsvar til høringsutkastet for Hjorteviltplan i Os Kommune er sendt. Steinar 
informerte. Saksliste for møte med Os Kommune er forberedt, møtedato er ikke fastsatt, Per Martin 
følger opp mot Os kommune. Ansettelse av oppsynspersonell er gjennomført, Per Martin informerte, 
Roar ordner med skriftlige avtaler knyttet til jaktoppsynet.    

Ny IT-løsning for Dalsbygda Jaktlag er på plass, med internett-basert backup-løsning, WIFI på 
jaktlagskontoret, ny PC og fastmontert monitor. Anskaffelsene er ihht budsjett for 2021.  

Saksliste: 

Sak 19/21: Årshjul for administrasjonen og styret. Gjennomgang av administrasjonens og styrets 
faste oppgaver, møter og frister.  

Vedtak: Årshjulet ble tatt til etterretning. 

 

Sak 21/21, Kjøp av oppsynstjenester: Avklaringer vedr omfang og avtaler knyttet til oppsynskorps 
før høstens jaktsesong. 

Vedtak: Daglig leder og styreleder gjennomfører møte med oppsynet før reinsdyrjakta og får på 
plass avtale med omfang og betingelser. Begrenset politimyndighet for oppsynet er ordnet. Daglig 
leder planlegger og organiserer oppsynet under småviltjakta ihht tidligere praksis. 

 

Sak 21/21, Tildeling villreinjakt 2021: Gjennomgang av søkerliste og tildeling av jaktkortene. Kvote 
og søkerliste var utsendt i forkant av møtet. 

Vedtak: Styret tildelte fellingstillatelse til alle rettighetshavere, innenbygds jegere og søkere fra Os 
kommune. Lista over utenbygds jegere ble gjennomgått. Styret ønsket å prioritere søkere fra 
regionen. Daglig leder tildeler fellingstillatelser til utenbygds jegere ihht dette, og sender liste over 
jegerne til styret.  

Sak 22/21, Tildeling av jakt på hjort og rådyr: Daglig leder legger frem innstilling. 

Vedtak: Alle innenbygds og jegere fra Os får tildelt jakt, samt søkere fra våre nabokommuner og 
jegere som har tilknytning til Dalsbygda. Daglig leder tildeler ihht dette.  
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Sak 23/21: Eventuelt.  

Ulf Tuveng la frem kundereskontroen, med en del åpne poster. Daglig leder følger opp denne mot 
jegerne og regnskapskontoret. Ulf og Per Martin tar møte med banken og regnskapsfører for å se om 
antall konti kan reduseres og om betalingsrutiner/bilagshåndtering kan forenkles.  

Styreleder redegjorde for søknad om midler fra «Bli med Dalsbygda» i forbindelse med profilering av 
Dalsbygda ovenfor potensielle innflyttere/tilbakeflyttere.  

Vedtak: Styret besluttet å bevilge kr. 35.000,- til tiltaket, forutsatt mottak av prosjektregnskap. 
Midlene tas fra renteinntekter ihht styrets fullmakter.  

Styreleder informerte videre om forespørsel fra Os JFF vedrørende fortsettelse av praksis med halv 
pris på jaktkort på småvilt  for de som deltar på minst 50% av foreningens treningskvelder på 
lerduebanen. 

Vedtak: Styret besluttet å videreføre ordningen 

Daglig leder informerte om forespørsel fra organisasjonen «Jentejegerne» vedrørende gavepremie til 
deres planlagte arrangement i Dalsbygda sommeren 2021. Daglig leder har innvilget et weekend-kort 
på rypejakt som gavepremie til dette arrangementet.  

 

Flere saker ble ikke diskutert, neste styremøte avholdes medio august (etter rypetakseringen) i 
forbindelse med utdeling av jaktkortene på villrein.  

 

Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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