Styremøte Setesdal Ryfylke villreinlag 11.mars 2019, referat.
10.00 – 15.00 Sylvvgarden Rysstad.
Tilstede: Arve Aasemoen, Knut Nomeland, Sondov Bjåen, Kristian Steine, Kristian Eiken Olsen (ref) og
innleid konsulent Kurt Jerstad.
Saksliste:
•
•

Bestandsplan 2019 - 2023 og avskytningsplan 2019
Øvrige årsmøte papirer (regnskap, valg, årsmelding, aktivitetsplan)

Bestandsplan 2019 - 2023 og avskytningsplan 2019
Gjennomgang av innspill fra lokallag. Styret endte på endret minsteareal i nordområdet til 2,0km2 i
nordområdet og 3,5 km2 i sørområdet, og følgende prosentvis fordeling på kategori 14 % frie kort, 36
% simle og 50 % kalv. Jerstad oppdaterer avskytningsplan.
Laget har i praksis vært uten valgnemd siden forrige årsmøte. Nils Bleskestad fra Suldal ble kontaktet
i styremøtet og forespurt om han kunne ta på seg jobben i 2019, frem til årsmøtet. Noe han sa seg
villig til. Vi må ha to kandidater til ny valgnenmd i årsmøtet 2019.

Regnskap
Laget har et negativt driftsresultat på ca 65000,- i 2018. Dette med relativt lav aktivitet og uten
ekstra flytid. Styret mener at det er bekymringsfullt at vi har gått i underskudd på løpende drift to år
på rad.
Styret ønsker klarhet hva vi kan forvente av offentlige midler i årene som kommer, av de tre
villreinområdene i Setesdalsområdet har SRV flest felte dyr og slik sette bør vi tilgodesees en større
andel av potten.
Styret mener at laget må ha et kritisk blikk på kostnader til sekretæfunksjonen i laget og ønsker å
avsette en fast sum i budsjettet, størrelsesorden 70000,-. Samtidig med at de viktigste
sekretærfunksjonene prioriteres. For eksempel må vi trekke mest mulig veksler på villreinnemda mht
høringsuttalelser.
Samtidig ønsker styre å foreslå en økning av medlemskontingent til 35 / km2 for å styre lagets
økonomi i fremtiden samt unngå å tære på egenkapital over flere år. Dette må legges frem som en
sak for årsmøtet (sendes ut som forslag med årsmøteinnkallingen).

Aktivitetsplan
Avsnitt som omhandler samjakt, laget kan gjerne oppfordre til bedre samjaktordninger, men ikke gi
utrykk for at vi skal jobbe aktivitet med det.

Jobbe med å få på plass en kortfattet villreinfolder i papirformat som kan følge villreinkortet. Slik vi
diskuterte i forrige styremøte. Her må det blant annet presiseres at kjever etter felte dyr skal
innleveres.

Årsberetning
Sjekke opp tabell i første punkt, inneholder feil og virker uoversiktlig. Sjekke opp både årsmøte
delegater fra i fjor (blant annet var Sverre Berrefjord til stede på årsmøte) samt medlemsoversikt
(Kvinesdal villreinlag står ikke på listen).
Legge inn tall fra kalvetelling på hjemmeside og hjorteviltregister, er dette registrert for 2018?

Årsmøte 2019
Få med plassering på innkalling.
Ikke nødvendig å lese gjennom aktivitetsplan og årsberetning, i tillegg kun dra gjennom
hovedpunktene i regnskap og budsjett.

Budsjett må på plass og sendes ut sammen med årsmøtepapirene.
Utsendes i løpet av onsdag 13.mars 2019.

Kristian Eiken Olsen (ref)

