SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG

ÅRSMØTE 2014

OPPMØTE LOKALLAG
Oppmøte av lokallag på årsmøte:
Navn

Lokallag

Sondov Bjåen
Knut Heggenes
Jan D. Dalen
Kristian Eiken Olsen
Knut H. Nomeland
Olaf Vesterhus
Sigmund Østerhus
Kristian Steine
Nils Bleskestad
Sigmund Vårvik
Arve Aasemoen
Tilsammen 11 utsendinger

Vinje-Vest Villreinlag

Areal,
km2
147

Bykle Fjellstyre
Statskog
Valle Vest Villreinlag
Hjelmeland Villreinlag

133
634
380
515

Suldal Villreinlag

673

Sirdal Villreinlag
Sum areal / stemmer:

584
3066

Av innmeldte lokallag var det kun Kvinesdal Villreinlag som ikke var representert på møtet.
Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning) deltok med orientering om avskytningsplanen.
Sak 1. Valg av møteleder
Kristian Steine ble enstemmig valgt til møteleder.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Sak 3.Valg av referent og 2 utsendinger til å underskrive protokollen
Svein Olav Stegarud ble valgt som referent. Nils Bleskestad og Sigmund Østerhus ble valgt
til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Sak 4. Bestandsplan 2014-2018
Svein Olav fortalte kort om prosessen med utarbeidelse av bestandsplan. Det har vært noe
ulik oppfattelse og meninger underveis om hva planen skulle inneholde, og hvilket type
produkt vi ønska å utarbeide. Alle har hatt mulighet til å komme med innspill og
korreksjoner underveis, og dette har sikra at vi har endt opp med et felles produkt. Det nye
villreinprosjektet har vært involvert i planprosessen, og det har medført en mer omfattende
plan enn tidligere. Det utfyllende stoffet er imidlertid samlet i et eget dokument, som er et
vedlegg til selve bestandsplanen.
Planen blir ikke trykket opp denne gang, men er tilgjengelig for nedlasting på
www.villreinlag.no.
Forslaget til bestandsplan ble enstemmig vedtatt.
Sak 5. Avskytingsplan 2013
Kurt gikk gjennom bestandsdataene som er grunnlaget for avskyting og forslaget til plan som
deretter ble diskutert.
For første gang på mange år var forslaget å differensiere på minstearealet for nord- og
sørområdet. Ulikheten i bestandsstørrelse mellom nord og sør i forhold til målsettingene
nødvendiggjør bruken av et slikt virkemiddel. Medlemmene fra Hjelmeland mente at
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grunneiere i nord nå blir belønna for sin manglende vilje til samjakt, og var ikke glad for å ta
i bruk differensiert minsteareal. Knut N. og Sondov mente at en oppdeling er nødvendig.
Sørområdet er i fokus med det nye villreinprosjektet, og virkemiddelet må tas i bruk for å
klare å nå målene våre. Det ble enighet om dette synet.
Selv med differensiert areal er kvotene i sør langt høyere enn hva målsettingen skulle tilsi.
Hjelmeland villreinlag vil fortsette med selvpålagt fredning. Øvrige lokallag i sørområdet
oppfordres til å utøve en moderat jakt, samt å søke muligheter for overgangsjakt i
nordområdet. Det er behov for en stor avskyting i nord, og fortsatt bestandsvekst i sør.
Styrets forslag som innebærer et fellingsmål på 500 dyr og en kvote på 1612 kort ble
enstemmig vedtatt. Kvota blir fordelt på kategorier som vist i tabellen:
Nord
Sør

Frie dyr
8
10

Simle/ungdyr
17
15

Simle
25
25

Kalv
50
50

Sak 5. Godkjenning av årsmelding for 2013
Årsmeldinga var utsendt til møtet og hovedtrekkene ble gjennomgått. Årsmeldingen ble
enstemmig godkjent.
Sak 6. Godkjenning av regnskap for 2013
Svein Olav gikk gjennom resultatregnskap og balanse. Regnskapet viser et overskudd på 24
999 kr og en egenkapital på 505 549 kr. Det ble bokført et tap på kundefordringer på 62200
kr. Styret har hatt høyere aktivitet enn de siste årene, med deltagelse i det nye
villreinprosjektet. Utgifter til dette har blitt dekket fra prosjektet.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 7. Forslag om vedtektsendringer
Forslag om to vedtektsendringer: 1. Skal vi gå bort fra årlig revisjon av regnskap. 2. For å
sikre størst mulig oppmøte og et fulltallig styre, oppnevnes en fast 1.varamann og
2.varamann. Disse velges uavhengig av regionstruktur og varamannen stiller på årsmøter
som et ordinært styremedlem. På styremøter fungerer personen som en vararepresentant, som
skal stille dersom en region melder forfall og da funksjon som et ordinært styremedlem.
Ved fulltallig styre står vararepresentanten fritt til å møte og har da uttalerett, men ikke
stemmerett. Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. Dvs vi går bort fra innleid autorisert
revisor, men bruker egne ressurser i laget til årlig revisjon.
Sak 8. Valg
Møteleder ledet valget. Alle valgnemndas foreslåtte ble innstilt, og valgt ved akklamasjon.
Følgende ble valgt:
Region 3: Styremedlem for 2 nye år: Magne Solås (Kvinesdal villreinlag)
Region 5: Styremedlem for 2 nye år: Arve Aasemoen (Sirdal villreinlag)
Varamann til styret, uavhengig av region: 1. Varamann for 2 nye år: Kristian Eiken Olsen
(Statskog) 2. Varamann for 2 nye år: Olaf Vesterhus (Hjelmeland villreinlag).
Leder for ett år: Kristian Steine
Nestleder for ett år: Arve Aasemoen
Revisor for ett år: Jan D. Dalen (Bykle Fjellstyre).
Olav Vetrhus ble valgt til medlem i valgnemnda for 3 år
Satser for godtgjørelse til tillitsvalgte:
Møtegodtgjersle: kr 1500 pr møte (satt opp med 500 kr)
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Eksterne møter: kr 1500 pr møte (satt opp med 500 kr)
Formannshonorar: kr 15000 pr møte (satt opp med 5000 kr)
Tlf-godtgjørelse: kr 3000 pr år (uendret)
Kjøring: Etter statens satser
Diett: Etter regning (uendret)
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
Sak 8. Aktivitetsplan for 2014
Svein Olav gikk gjennom styrets forslag til aktivitetsplan. Laget vil fortsatt delta i
styringsgruppa og arbeidsgrupper i villreinprosjektet. Nettsida, og informasjon ut mot lagene
vil videreutvikles. Registreringsarbeidet og oppsyn vil gå som normalt.
Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt.
Sak 9. Budsjett for 2014
Svein Olav gikk gjennom forslaget til budsjett for 2014. Det var enighet om å holde
kontingenten uendret på 40 kr pr km2. Det budsjetteres med et overskudd på 72 500 kr.
Budsjett og kontingent (40 kr / km2) ble enstemmig vedtatt.

__________________
Kristian Steine

____________________
Nils Bleskestad

Ref: Svein Olav Stegarud
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___________________
Sigmund Østerhus

