Setesdal Ryfylke Villreinlag
Referat fra årsmøte i Bykle 04.04.13

NAVN
LOKALLAG
AREAL
STEMMER
Olaf Vestersjø
Hjelmeland Villreinlag
515
3
Sigmund Østerhus
Kristian Steine
Suldal Villreinlag
673
3
Nils Bleskestad
Odd Heggenes
Vinje Vest Villreinlag
147
1
Knut Nomeland
Valle Vest Villrenlag
379
2
Arve Aasemoen
Sirdal Villreinlag
540
3
Tilsammen 7 utsendinger
Sum areal/stemmer:
2417
12
Bykle Villreinlag/Fjellstyre, Kvinesdal Villreinlag og Statskog (informerte pr.
telefon) var ikke representert på møtet. Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning) deltok
med orientering om avskytningsplanen. Peter Hermansen og Reidar Sandal deltok
som observatører for SNO.
Sak 1. Valg av møteleder
Kristian Steine ble enstemmig valgt til møteleder.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
Sak 3.
Valg av referent og 2 utsendinger til å underskrive protokollen sammen med
møteleder
Svein Olav Stegarud valgt som referent. Nils Bleskestad og Sigmund Østerhus ble
valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Sak 4. Avskytingsplan 2013
Kristian orienterte om prosessen med utarbeidelse av årets plan og refererte innkomne
høringsuttalelser fra lokallagene. Kurt gikk gjennom grunnlaget og forslaget til plan
som deretter ble diskutert. Kurt gjennomgikk forslag til avskytningsplan og
beslutningsgrunnlaget for denne. Simle-kalv fordeling er bra, den har stabilisert seg
på et bra nivå.
Naturlig dødelighet har tidligere blitt anslått til 2 %. Nå er denne økt til 5 %.
Erfaringen viser at dette ser ut til å stemme bedre med virkeligheten, og er mer i
samsvar med andre områder som f.eks Hardangervidda.
Tilstanden på Austheia viser moderat reduksjon.
Samlet bestand på austheia og vestheia er minimum 4000-4500 dyr.
Bestandsmål i følge planen er oppnådd. Bukkeandel er nådd målet på 20%, som bør
opprettholdes.
Styrets forslag som innebærer ett fellingsmål på 450 dyr og en kvote på 1224 kort
fordelt på 15% Frie, 20% S/U, 15% Simle og 50% Kalv ble enstemmig vedtatt.
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Sak 5. Godkjenning av årsmelding for 2012
Årsmeldinga var utsendt til møtet og ble ikke gjennomgått i detalj. Årsmeldingen ble
enstemmig godkjent.
Sak 6. Godkjenning av regnskap for 2012
Svein Olav gikk gjennom resultatregnskap og balanse. Regnskapet viser et overskudd
på 158 207 kr og en egenkapital på 480 550 kr.
Kundefordringer ble gjennomgått og kommentert. Det var enighet om at disse skal
reduseres noe. Det ser ut til å være en feil ift. Sirdal sin utestående regning på 4150 kr
pga feil i arealtallet. Dette skal rettes opp.
Bykle Villreinlag sitt utestående på 85800 kr (2009-2011) ble det enighet om å
redusere til 50000. Dette skal nedbetales over 5 år. Det skal betales vanlig kontingent
for 2012 og framover fra 2013.
Det er på trappene med en ny organisering av laget i Bykle med Alf Arne Tybring
Hansen, Olav Mostøl og Øystein Sauro som initiativtakere.
Med disse kommentarene ble regnskapet enstemmig godkjent.
Sak 7. Valg
Møteleder ledet valget. Alle valgnemndas foreslåtte ble innstilt, og valgt ved
akklamasjon. Følgende ble valgt:
Region 1: Styremedlem for 2 nye år: Sondov Bjåen (Vinje Vest villreinlag)
Varamedlem for 2 nye år: Odd Heggenes (Vinje Vest villreinlag)
Region 2: Styremedlem for 2 nye år: Knut Nomeland (Valle Vest villreinlag)
Varamedlem for 2 nye år: Jon Dalen (Valle Vest villreinlag)
Region 4: Styremedlem for 2 nye år: Kristian Steine (Suldal villreinlag)
Varamedlem for 2 nye år: Olaf Vestersjø (Hjelmeland villreinlag)
Leder for ett år: Kristian Steine
Nestleder for ett år: Arve Aasemoen
Revisor: Jan Egil Øksendal
Olaf Vestersjø ble valgt til medlem i valgnemnda for 3 år
Det ble diskutert om laget skal fortsette med årlig revisor. Vedtektene sier at laget
skal bruke revisor. Det var enighet om at laget bør tenke økonomi i forhold til behov.
Det ble bestemt å foreslå en forandring av vedtektene for neste årsmøte.
Satser for godtgjørelse til tillitsvalgte:
Møtegodtgjersle:
kr 1000 pr møte
Eksterne møter:
kr 1000 pr møte
Formannshonorar:
kr 10 000 pr år
Tlf-godtgjørelse formann:
kr 3000 pr år
Kjøring:
Etter statens satser
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Diett:
Etter regning
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

(uendret)

Sak 8. Aktivitetsplan for 2012
Svein Olav gikk gjennom styrets forslag til aktivitetsplan. Det ble diskutert angående
lokale møter for å spre informasjon, skape engasjement og gi eierforhold. Dette
gjelder både GPS-prosjektet og bestandsplan. Det var enighet om at møter bør
avholdes ikke bare i Setesdalen, men også andre steder rundt villreinområdet.
Svein Olav informerte kort om den nye nettsida. Den vil publiseres i løpet av april.
SNO orienterte om reglene for samjakt. Forskriftene sier at et kort kan brukes på
enhver eiendom etter avtale med grunneier.
Spørsmål ble reist om lagets rolle i forhold til samjakt. Dette må klargjøres i den nye
bestandsplanen. Her har villreinlaget mulighet til å vedta bestemmelser for dette.
Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt.
Sak 9. Budsjett for 2013
Svein Olav gikk gjennom forslaget til budsjett for 2013. Det ble enighet om å holde
kontingenten uendret på 40 kr pr km2. Flere mente at det må tas sikte på å redusere
denne, og at dette må vurderes igjen til neste år. Det budsjetteres med et overskudd på
83 500 kr.
Med disse kommentarer ble budsjett og kontingent (40 kr / km2) enstemmig vedtatt.
Sak 10. Orienteringssaker
Vinje Vest villreinlag hadde før årsmøte sendt ut referat fra møte i laget, med en
uttalelse fra laget angående høringsrunde på søknad fra Hydro om utbygging av
Tverrå kraftverk. Det berørte området ligger i Suldal, Vinje og Bykle kommuner.
Høringsfrist i saken er 20.april. Årsmøtet stilte seg fullt og helt bak Vinje Vest
villreinlag sine innvendinger i saken. Styret vil sende en egen uttalelse i
høringsrunden for å klargjøre Setesdal Ryfylke villreinlag sin vurdering.

______________________

Kristian Steine

_____________________

_____________________

Nils Bleskestad

Sigmund Østerhus

Ref: Svein Olav Stegarud
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