
Referat/protokoll fra årsmøte i Vest-Torpa Grunneierlag SA,  

på Skogtun, torsdag den 25. juni 2020, kl. 1900. 

 

Oppmøte: Totalt 12stk. deltakere, inkludert 5stk. fra styret. 
Styremedlem Jan Erik Grønvold hadde på forhånd meldt forfall og deltok ikke. 
 
I henhold til sakslista ble følgende saker behandlet: 
 
1. Innkallingen godkjent uten bemerkninger.  
                                                          
2. Grunneierlagets leder, Per Ole Lunde, ble valgt til møteleder.  

Per Norodd Harstad og Roger Åsheim ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

3. Ingen fullmakter. 
 
4. Atle Sørbønsveen leste opp årsberetningen for de fremmøtte.  

Årsberetning godkjent med flg. merknader. 
En av de fremmøtte kommenterte ordlyden i oppsynsrapporten «Sau har også i år vært sporadisk til 
hinder for jaktlagene.» og at dette ikke gjenspeiler tekst i årsmelding på korrekt måte. 
Styret forsikrer om at det ikke har vært nevneverdige problemer med sau for jaktlagene i 2019 og at 
styret har tolket rapporten slik. 
                                                          

5.  Per Ole Lunde gjennomgikk årsregnskap og revisjonsrapport for 2019.   
Regnskap godkjent uten merknader.  

 
6. Styrets forslag til utbytte/etterbetaling for 2019: kr. 5,00 pr. dekar. 

Pga. situasjonen med Covid 19 og forsinket årsmøte, sendte styret ut SMS til alle lagets medlemmer 
med forslag om utbetaling 05.april. 
Uten innsigelser ble utbytte utbetalt i april måned.  
 
I vanlig praksis har VTUL mottatt pr. år. 0,10,- pr. dekar fra grunneierlaget, men i 2019 ble det 
utbetalt 0,20,- pr. dekar. pga. byggeprosjekt på Lundmoen. 
Forslag fra salen på kr. 0,20,- pr. dekar. for 2020 vedtas uten motforslag.  

 
7. Styrets forslag til minstepris på elg pr. dyr, og minstepris pr. kg. for elg og hjort foreslås uforandret 

fra 2019. 
Priser opprettholdes som uforandret i 2020.                                                       
                                                                       

8.  Atle Sørbønsveen gjennomgikk, styrets forslag til jakttider, jaktkortpriser og skuddpremier for 2020, 
som med noen små endringer og forenklinger foreslås videreført fra forrige år 2019. 
 
-Forslag fra styret om at due- og andejakt inngår i småviltkort med nasjonale jakttider. 
 Kommentar fra salen om at dette også bør gjelde skarv. 
 Forslag med kommentar vedtas uten motforslag og tas inn i jakttider. 
 
-Forslag fra styret om ikke å tilby revjakt med hund i tidsrommet jan-mar.  
 Det fremmes motforslag fra salen om at dette bør tilbys. Motforslag stemmes ned. 
 
-Styret foreslo at elgjakt og all jakt ellers avsluttes 13.12. Vedtas uten motforslag og avstemming. 

  
 -Forslag fra salen om at andre periode av hjortejakt starter p lik dato som rådyrjakt og småviltjakt.  

 Forslag stemmes ned.  
 
-Forslag fra salen om at ant. rådyrkort for utenbygds reduseres fra maks. 3 stk. pr. jeger til maks   
 2 stk. pr. jeger. 
 Forslag vedtas etter stemming.  
 



-Forslag fra salen om at ant. rådyrkort for innenbygds reduseres fra maks. 3 stk. pr. jeger til maks   
 2stk. pr. jeger. 
 Forslag stemmes ned.  

 
9.  Alle jaktregler for 2019 videreføres til 2020 uten kommentarer og endringer 
 
10.  Valgkomiteens forslag til styrehonorarer:  

Samlet beløp økes fra kr. 21 000,- til kr. 23 000.- hvor beløp fordeles i forhold til arbeidsoppgaver. 
Møtegodtgjørelsen opprettholdes uforandret med kr. 500.- pr. møte for alle styremedlemmer. 
Forslag vedtatt uten motforslag og avstemming. 
                                                                                         

11. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og andre tillitsverv i 2020:  
Jan Erik Grønvold, Birgit Felde og Atle Sørbønsveen hadde sagt seg villige til gjenvalg, og de ble 
foreslått gjenvalgt for 2 nye år.  
Styret ble redusert fra 6 til 5 medlemmer iht. vedtak på årsmøtet 2019. 
Tor Arnfinn Qvam går derfor ut av styret og erstattes ikke. 
Per Ole Lunde hadde sagt seg villig til å ta ledervervet i 1 år.  
Randi Stadsvoll og Harald Åsødegård hadde sagt seg villige til å fortsette som revisorer  
og foreslått gjenvalgt.   
Varamenn: Tor Arnfinn Qvam (ny) og Gjermund Lyshaug (gjenvalgt). 
Valgkomite: Aslak Bakke (Leder), Johan Stadsvoll og Magnus Ommelstad (ny).                                                                        
Valgkommiteens forslag ble vedtatt, v/akklamasjon.  

Bjørn Rud og Per Ole Lunde var ikke på valg.  
 
 Møteleder hevet møtet kl. 20:45. 
 
 Per Norodd Harstad        Roger Åsheim 
  
 _____________________________    __________________________ 
 

Etter den formelle delen av møtet: Bjørn Rustestuen skulle tildeles diplom som «Årets pelsjeger 
2019», men var dessverre ikke tilstede. Diplom overrekkes derfor av styret ved senere anledning.  
Det er forøvrig sjuende året dette skjer (2013: Bjørn Rustestuen, 2014: Jon Sveen, 2015 og 2016: 
Trond Albert Bakke, 2017 og 2018: Roger Åsheim). 

 
 Atle Sørbønsveen (referent)     

 


