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Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 DALSBYGDA     Mobil: 95 20 25 04      Epost: jaktlaget@dalsbygda.no 
Daglig leder/sekretær: Roar Eckermann, Stormyrveien 123, 2550 Os i Ø, Mobil 98 22 36 05  Epost: roareck@gmail.com  
Styreleder Per Martin Rønningen, Mosengveien 484, 2552 Dalsbygda    Mobil: 90 82 19 09  Epost: per.martin@ramlos.no  
Kasserer Ulf Tuveng, 2552 Dalsbygda Mobil: 91 53 43 50  Epost: u.tuveng@tolgabil.no 
Bankforbindelse: Tolga-Os Sparebank, konto 1885.38.09175 
Hjemmeside: www.dalsbygdajaktlag.no  

Referat etter styremøte tirsdag 7.desember 2021, kl. 19.30  

Møtet ble avholdt på jaktlagskontoret, Meierigården 

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

Saksliste: 

Sak 29/21, Fortsettelse: Oppfølging av årsmøtevedtak knyttet til 3 typer jaktkort for småvilt/rype. 
Styret fastsatte retningslinjer for jaktkortene, og diskuterte hvordan man best kan utforme 
søknadsprosessen for enklest mulig behandling av søknadene.  

Vedtak: Det skal avholdes møte med Inatur, og det skal vurderes å lage egen web-løsning for 
utlysning og søknad på jakt. 

Sak 32/21, Utlysning av jakt for 2021: Gjennomgang av neste års utlysning. Hvilke tilbud skal legges 
ut på Inatur, og hvilke skal vi håndtere på egen webside? 

Vedtak: Utlysning av Rype, Rein og Rådyr legges ut på Inatur dersom de kan imøtekomme våre krav 
og forventninger. Elg, Hjort, Bever og Hare håndteres via egen nettside. Det gjøres ingen endringer 
på priser for 2022, men for Hare skal det tilstrebes at hele jaktfelt leies ut fremfor salg til 
enkeltjegere frem til 1.november, hvorpå det kan legges ut dagskort for fritt salg.   

 

Sak 33/21, Anbudsfeltene: 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). Årsaken til at saken 
styrebehandles nå, er at det vil være naturlig å forespørre årsmøtet om dette.  

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 34/21: Eventuelt.  

- Medlemsliste, tas opp for gjennomgang på neste styremøte 
- Driftsplan for Elg, samt jaktfeltgrenser tas opp på neste styremøte 
- Strategimøte for DJ, avholde eget styremøte for dette i April, daglig leder lager «mal».  

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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