
Referatlprotokoll fra årsmøte i Vest-Torpa Grunneierlag SA,
på klubbhuset Lundmoen. torsdag den 15. mars 2018" kl. 1900.

Oppmøte: Totalt 23 delrakere, inkludert fulltallig styre.

I henhold til sakslista ble følgende saker behandlet:

1. Innkallingen godkjent uten bemerl«ringer.
2. Grunneierlagets leder, Torbjørn Voldheim, ble vagt til møteleder.

Stig Nerødegard og Oddvin Vestli ble valgt til å medunderskrive protokollen.
3. Ingen deltakere med møtefullmakt.
4. Møeleder giennomgikk årsberetningen. God§ent.
5. Per Ole Lunde giennomgikk årsregnskap og revisjonsrapport for 2017.

Godkj ent uten bemerkninger.
6. Styrets forslag til utbytte/efferbetaling for 2017: kr. 5,80 pr. dekar.

Bemerkning fra salen med forslag om å redusere utbytte for dermed å kunne gi
et tilskudd til ungdomslagets planlagte byggeprosjekt på Lundmoen. Forholdet
ble diskutert. Det ble enighet om at det er for tidlig å avsatte penger nå, --men

at det kan bli aktuelt å vurdere dette på et senere tidspunkt.
Vedtak Styrets forslag om utbytte kr. 5,80 pr. dekar godtas.

7 . Atle Sørbønsveen giennomgikk, punlct for punkt, styrets forslag til jakttider,
jaktkortpriser og skuddpremier for 2018, --som med noen små endringer og
forenklinger foreslås videreført fra fonige åLr/20I7.

Samstemt vedtak Styrets forslag godtas.

8. Styrets forslag til minstepris på elg pr. dyq og minstepris pr. kg. for elg og hjort
20 18, v ar h videreføre pri sene uforandret fua 2A t7 .

Samstemt vedtak Styrets forslag godtas.
9. Styrets forslag til regler for elgiakt 2018, var åvidereføre reglene uforandret

fra2017, med unntak av pkt. 18, hvor det tilføyes: <<I områder hvor det

forekommer økende beiteskader på innmark, kan det gis tillatelse til å felle
tvillingku med kalven>. Styret innser at forslaget strider mot det som utvetydig
er bestemt i bestandsplanen, og at dette dermed må være unntaksvise tiltak
som vurderes (og klareres med kommunen) fra år til år. Forholdet ble diskuten.
Etter forslag fra salen ble samstemt vedtak slik I reglene for elgiakt 2018,
pkt. 18, tilføyes setringen: <<I områder hvor det forekofirmer økende
beiteskader på innmark, kan det gis tillatelse til/pålegg om å felle tvillingku
med kalven>. Ellers uforandret som i2017.
Når det gielder reglene for hjortejakt 2018, foreslo styret å videreføre reglene

uforandretfra}}lT, med unntak av punktet om refusjon av minstepris for dyr
som kasseres i kjøttkontrollen osv. (se pkt. 10. i 2017 +eglene). Punktet foreslås

fiernet da bestemmelsen ikke er relevant i forhold til hjortejakt.
Samstemt vedtak Styrets forslag godtas.

Når det gfelder regler for jakt på småvilt og rådyr 2A18, foreslo s§ret å
videreføre reglene uforandret fua 20t7 .

Samstemt vedtak Styrets forslag godtas.



10. Per Ole Lunde redegjorde for styrets forslag om å endre § 3 i vedtektene, slik
at arrtall styremedlemmer reduseres til 5 personer (nå 6), --og at styret er

beslutningsdyktig nbr 3 styremedlemmer (nå a) er til stede. Styret mener

arbeidsmengden er håndterbar med et antall på 5 styremedlemmet, ogvlår
redusere antall styremedlemmer spares administrasjon og kostnader. Det kom
forslag fra salen om at styrets leder eller nestleder må være blant de 3 som

kreves for å gJøre styret beslutningsdyktig. I styreforslaget til revidert § 3,

ligger en sefiring om at også ikke-medlemmer av grunneierlaget er valgbare
til styret. Dette ble diskutert i forsamlingen. Det oppsto uro hos enkelte

møtedeltakere rundt det med at ikke-medlemmer er valgbare. Det ble foretatt
avstemming v/handsopprekking, og et mindretall stemte for å stryke setningen.

Setningen blir dermed stående i forslaget. (Dessuten: Da Vest-Torpa
grunneierforening i2012 gikk over til å bli et samvirkeforetak, ligger det i
selskapsformen at også ikke-medlemmer av foretaket er valgbare til styret).

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 3, må tas til ny behandling på

neste årsmøte før vedtak kan fattes, jft § 8 i vedtektene.

Valgkomiteens forslag til styrehonorarer: Samlet beløp forhøyes til kr. 21 000.-
(opp fra kr.20 000.-). Leder godtgjøres med kr. 6 000.-, mens resten blir det

opp til leder å fordele på andre styremedlemmer i forhold til arbeidsoppgaver.

Møtegodtgiørelsen opprettholdes uforandret med kr. 500.- pr. møte for alle

styremedlemmer.
Årsmøte beslutter: Valgkomiteens forslag tas til føIge.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og andre tillitsverv i 2018:

Jan Erik Grønvold, ThorArnfinn Qvam og Birgit Felde foreslås valgt til nye
styremedlemmer for 2 år. Atle Sørbønsveen hadde sagt seg villig til gjenvalg,
og foreslås dermed gienvalgt for 2 nye år. Per Ole Lunde hadde sagt seg villig
til, åtaledervervet i 1 år. Randi Stadsvoll og Harald Åsødegård hadde sagt seg

villige til å fortsette som revisorer, og foreslås gienvalgt. Valgkomite:
Per Norodd Harstad (formann), Ann-Marie Voldheim og Aslak Bakke (ny).

Valgkommiteens forslag ble vedtatt, en for eno v/akklamasjon.
Bjørn Ruud, Per Ole Lunde og varamennene Svein Morten Myhre og
Gjermund Lyshaug, var ikke på valg. Torbjørn Voldheim, Erik Benstigen og
Hans Jørgen Felde går ut av styret.

Møteleder hevet møtet kl. 2010.

Oddvin Vestli Stig Nerødegård

Etter den formelle delen av møte,t:

Roger Åsheim ble tildelt diplom som <<Årets pelsjeger 2017>>. V/en enkel, men
høytidetig seanse ble diplomet overrakt av avtroppende styreleder Torbjørn
Voldheim. Det er forøvrig femte året dette skjer (2013: Bjørn Rustestuen,
2014: Jon Sveen,20L5 og 2016: Trond Albert Bakke).

Hans Jørgen Felde (referent)
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