
Referat/protokoll fra årsmøte i Vest-Torpa Grunneierlag SAo
på klubbhuset Lundmoen. torsdag den 20. mars 2014 kl. 1900.

Oppmøte: Totalt 30 deltakere, inkludert fulltallig styre.

Styret har ikke mottatt brev eller andre henvendelser, om saker som ønskes
behandlet på årsmøtet.

I henhold til sakslista ble følgende saker behandlet:

l. Innkallingen godkjent.
2. Grunneierlagets leder Torbjørn Voldheim, valgt til møteleder.

Johan Enger og Aslak Bakke valgt til å medunderskrive protokollen.
3. Tre personer stilte med møtefullmakt. Alle fullmaktene godkjent.
4. Torbjørn Voldheim gjennomgikk årsberetningen. Godkjent.

Av årsberetningen framgår bl.a. at Vest-Torpa Vald vurderer sitt
medlemskap i Oppland Hjorteviltregion (tidl. Dokkfløy Elgregion).
Medlemskapet koster kr. 150.- pr. felt elg, og styret mener vi får lite igjen
for pengene. Svein Grønvold ba om ordet. Svein er Nordre Land sin
representant i regionen. Han mener grunneierlaget fortsatt bør være
medlem. I flg. Svein er det flere vesentlige endringer på gang i forhold til
valdordning og viltforvaltning mm, --og han mener hjorteviltregion er en
viktig kanal både for informasjon og innflytelse. Styret tar dette til
underrebring og har salen med seg ph at vi awenter mJåta stilling til en
eventuell utmelding.

5. Per Ole Lunde giennomgikk årsregnskapet. Godkjent uten innsigelser.
6. Styrets forslag til utbytte for 20L3, er kr. 4- pr. dekar.

Samstemt vedtak: Styrets forslag godtas.
7. Geir Arne Ommelstad giennomgikk, punkt for punkt, styrets forslag til

jakttider, jaktkortpriser og skuddpremier for kommende sesong. Nytt av
året er at generell jakttid foreslås utvidet fra 30. november til og med 23.
desember, ogat hjortejegere som slgrter kalv ffir refundert kr. 500.- av
kortprisen. Ellers ingen forandringer i forhold til fiordåret.
Det ble diskusjon om oppstartdatoen for hjortejakt. Det kom forslagfra
salen og det ble stemt.
Vedtak Fljortejakta gåtr fra 1. til24. september (som før), og starter så
opp igjen 15. oktober (mot før: I. november). Samtidig utsettes oppstart
av rådyrjakta til samme dato, dvs. 15. oklober (mot før:3. oktober).
Ellers godtas styrets forslag. F

8. Styrets forslag til minstepriser på elg pr. dyr, og minstepris pr. kg. for elg
og hjort, er at dette blir uforandret (som fiordårets priser).
Fra salen forslås at minstepris pr. kg for elg og hjort økes fra kr. 57.- til kr.
60.-. Det stemmes.
Vedtak Minstepris pr. kg for elg og trjort økes til kr. 60.-. Ellers ingen
forandringer.
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9. Styret foreslår at jaktreglene forblir uforandreVsom i f ord.
Vedtak Styrets forslag godtas. Pkt. 9 CIakt på innmark og bruk av veger)
og pkl 22 (saltxein og kamera) i reglene for elg- og trjortejakt, og
likeledes pkt. 6 (iakt på innmark) i reglene for jakt på småvilt og rådyr,
skal presiseres v/utheving.
Åge Rønningen ba om ordet. Han har beitedyr gående ute under jakta, og
har flere ganger opplevd at dyra uroes og trekil<er ut av beiteområdet på
grunn av elghunder i terrenget. Styret er kjent med problemet og vil ta
dette opp med vedkommende jaktlag (Tore Løvbrøttes lag).

lO.styrehonorarene har de siste åra vært kr. 7 000.- til leder, og kr. 5 000.- til
sekretær. Ellers kr. 500.- pr. møte i godtgiørelse til alle styremedlemmer.
Nytt i2013 er at vi har frtt hjemmeside på intemett. Et styremedlem må
ha ene-ansvar for administrasjon av hjemmesida (nettredaktør). God
drifting av hjemmesida er viktig og arbeidskrevende, samtidig som det
sparer andre i styret for arbeid. Valgkomiteen foreslår til årsmøtet, etter
innstilling fra grunneierlagets leder, at samlet styrehonorar,kr. 12 000.-,
deles på tre, --med like beløp,Ur.4 000.-, til leder, sekretær og
nettredaktør. Forholdet diskuteres i forsamlingen.
Årsmøtet beslutter: Samlet styrehonorat 20t4 økes til kr. 15 000.-, og
utbetales med likt beløp kr. 5 000.- til leder, sekretær og nettredaktør.
Møtegodtgiørelse opprettholdes med kr. 500.- pr. møte for alle
styremedlefilmer.

11.Per Ole Lunde orienterte om at også ikke-medlemmer av grunneielaget
kan velges inn i styret. Dette framgår av Samvirkeloven, og gielder
dermed for grunneierlaget etter at laget ble et samvirkeforetak. Valget
administreres som før av valgkomiteen, og det er årsmøtet som
godtar/ikke godtar kandidatene til styret.

l2.Vatgkomiteens forslag til styremedlemmer for 20L4:
Torbjørn Voldheim (leder), Per Ole Lunde, Hans Jørgen Felde, Geir Arne
Ommelstad (for 2 fu),Atle Sørbønsvenn (for 2 år, ny) og Erik Beinstigen
(for 2 år, ny). Varamenn: Svein Morten Myhre og Gjermnund Lyshaug.
Valgkomitee: Amstein Klemoen, Kolbjørn Sveum og Ove Haugen (ny).
Vedtak: Valgkomiteens forslag godtas og det klappes i det uendelige.

Fjordårets revisorer fortsetter: Harald Åsødegård og Peder Amund Lunde.

Styreleder, Torbjøm Voldheim, takket for tilliten og hevet møtrettd.2045.
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