
Referat/protokoll fra årsmøte i Vest-Torpa Grunneierlag SA'
på klubbhuset Lundmoen" torsdas den 19. februar 2015 kl. 1900'

Oppmøte: Totalt 24 deltakere, inkludert fulltallig styre.

I henhold til sakslista ble følgende saker behandlet:

Innkallingen godkj ent.
Torbjørn Voldheim valgt til møteleder. Ann-Marie Voldheim og Bjørg
Karin Hagen valgt til å medunderskrive protokollen.
Tre personer stilte med møtefullmakt. En av fullmaktene ble forkastet.
Møteleder gj ennomgikk årsberetningen. Godkj ent.
Av årsberetnittg.tr framgår bl.a. at styret anbefaler årsmøtet å ta stilling til
fortsatt medlemskap i Oppland Hj orteviltregion.
Vedtaki Årsmøtet er samstemt om at Vest-Torpa Vald avslutter
medlemskapet, og at en formell utmelding sendes.
Per Ole Lunde orienterte om nye regnskapsregler. Regnskapskontoret har
informert om at det, fra og med 2014, skal beregnes moms på utbytte.
Medlemmene vil motta utbytte på en avregning fra regnskapskontoret.
Avregningene skal være datert innen 31. desember i regnskapsåret, og
skrives ut innen 15. januar påfølgende ar. Momspliktige medlemmer skal
derrned inntektsføre utbyttet på samme år som det genereres.
per Ole fortsatte m/å gjennomgå årsregnskapet. Godkjent uten innsigelser.
Styrets forslag til utbytte for 2AI4, er kr. 5.- pr. dekar.
Samstemt vedtak Styrets forslag godtas.
Nye regnskapsregler (fr. pkt. 5) med tilhørende frister, gSøt at styret ber
om årsmøtets fullmakt til å fastsette utbyttet for inneværende år.
Samstemt vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette utbytte for 2015.
Atle Sørbønsveen gjennomgikk, punkt for punkt, styrets forslag til
jakttider, jaktkortpriser og skuddpremier for kommende sesong. Nytt av
året er at merverdiavgift inkluderes i kortprisene. Styret foreslår at det i
2015 ikke legges begrensning ph antall rådyrkort pr. jeger (mens det
fortsatt t<un Jt<al være ett bukkekort pr. jeger). Ellers ingen forandringer i
forhold til fioråret. Det kom forslagfra salen om gratis jaktkort på
småvilt/skogsfugl/and/due, for innabygds ungdom under 18 år. Det ble
stemt over forslagene.
Vedtak: Styrets forslag og forslaget fra salen tas til følge.

l0.Styret har innen fristen mottatt ett skriv om saker som ønskes behandlet
på årsmøtet. Brevet er fra Aslak Bakke(medlem og jeger), og det stilles
bl.u. spøtsmål om grunneierlagets jaktregler er gode nok i forhold til jakt

på innmark, --og om eksisterende regler prakCiseres riktig. Brevet og
styrets behandlÅg av brevet, ble referert for årsmøtet. Årsmøtet ble etter
beste evne orientert om at det kun er grunneier som kan gi tillatelse til jakt

og fangst på innmark, --også om innmarka er bortleid. Det er først ved
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forpaktning/bygsling av "gård og grunn", at brukeren i utgangspunktet
overtar jaktretten, jfr. Viltoven $ 28. Det ble også orientert om
allemannsretten i forhold til ferdsel på innmark, jfr. Friluftsloven.
Årsmøtet ble gjort kjent med at styret oppfatter grunneierlagets regler som
gode nok for en riktig praksis i forhold til jakt på innmark.
Årsmøtet kom ikke med innvendinger eller andre innspill mot dette.

1 l.Styret foreslår at jaktreglene forblir uforandret/som i $or.
Vedtak Styrets forslag godtas.

l2.Styret foreslår at minstepriser på elg pr. dyr, og minstepris pr. kg. for elg
og trjort forblir uforandret/som i fior.
Vedtak Styrets forslag godtas.

l3.Valgkomiteen foreslar for årsmøtet, at30 % av samlet beløp til
styrehonorarer tilfaller lederen, --og at resten fordeles likt mellom
nestlederlkasserer, nettredakt ør og sekretær. Forholdet diskuteres i
forsamlingen.
Årsmøtet beslutter: Samlet beløp til sfyrehonorarer økes fra lff. 15 000.-
tillff. 20 000.-, og foredeles som etter forslagfravalgkomiteen.
Honorarene for 2015 blir dermed kr. 6 000.- til leder og lff. 14 000.- til lik
fordeling mellom nestformann/kasserer, nethedakt Ør og sekretær.
Møtegodtgiørelse opprettholdes med kr. 500.- pr. møte for alle
styremedlemmer.

l4.Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for 2015:
Torbjørn Voldheim (leder) gienvelges for 1 år, Per Ole Lunde (nestleder/
kasserer) gienvelges for 2 år, Hans Jørgen Felde (sekretær) gienvelges for
2 år, Svein Morten Myhre (vara) gienvelges for 2 år, Gjermund Lyshaug
(vara) gjenvelges for 2 år.
Geir Arne Ommelstad (nettredaktør), Atle Sørbønsveen (styremedlem) og
Erik Benstigen (styremedlem) var ikfte på valg.
Valgkomitee: Kolbjørn Sveum, Ove Haugen og Jonas Svenstad ("y).
Grunneierlagets revisorer, Harald Åsødegård og Peder Amund Lunde har
sagt seg villige til å fortsette.
Valgkomiteens forslag vedtas v/akklamasjon.

Styre-/møteleder takket for tilliten, og hevet møtetK.2045.

,4r,iu 'th|awt/'uø.*
Arin-Marie Voldheim

NB ! Siste nytt ang. pkt. 5 og 8: Nordre Land Regnskap SA melder idag,23.
februar 20t5, at utbytte fortsatt skal utbetales på samme måten som før, --som

ing uten moms. Hva skatteetat/-direktorat kan finne på å klekke ut
il styret bli informert om gjennom regnskapskontoret.

Felde (sekr.)
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