Dalsbygda Jaktlag SA

Meierigarden, 2552 DALSByGDA
Org.nr.: 970 572 929 MVA

Referat etter styremote tirs. 7. Novem ber 2o1J, kl. 20.30

Motet ble avholdt ijaktlagets kontorer, Meierigirden
F,lgende var tilstede: Kjetir Eggen, rvar Ryen, Kjeil Erik Brynhirdsvoil,
Geir @stg6rdsgjerten, steinar
Ytterhaug og Roar Eckermann (daglig leder/sekreter). r
tillegg var varamedlemmet Knut ole
Brynhildsvoll til stede. rngulf os (s6tt6haugen) var ikke
tilstede.

Orienteringer

o

styremotet ble det gjennomfort oppsummering og evaluering
av 6rets elgjakt i Dalsbygda
storviltomrdde, samt diskusjon vedr. murig innmerding
F@r

i ergregionen.

sak 30/17: status fra arbeidsgruppa vedr tellende villreinomr6de
og ekstraordinert drsmote
Forollhogna Villreinutva lg.

i

status: Det er utarbeidet to forslag det skal voteres
over i forbindelse med teltende villreinomrSde.
Forslag 1 er ink! Kjurudalen 0st, forslag 2 er uten
Kjurrudaten @st. Dalsbygda vil uansett utfall f6
oket sitt tellende areal, og sin prosentvise andel av villreinkvoten.
Ekstraordinart 6rsmote i
Villreinutvalget blir avholdt den 7. desember.

sakSt,ltT: Foresporserom tegning av aksjer i Karvkroken
Borigfert.
vedtak: styret anses tiltaket som samfunnsnyttig for
Datsbygda, og vedtok i tegne aksjer for kr.
100'000,- i selskapet. lvar Ryen erktarte seg inhabil
i saken og deltok ikke i voteringen.
Sak 321

tt :

J

ule bo rd 20 j.7

vedtak: Jaktlaget har blitt invitert til 5 delta p6 fellesiulebordet
for virksomhetene i Dalsbygda
sentrum, og vedtok 5 stille p6 dette.

Sak33lt7: Eventuelt
Vedtak: Nasjonalparkstyret har invitert til mote
den 22, og2l.nov med
rettighetshaverorganisasjoner og oppsyn i Forollhogna.
Styret vedtok at b6de Kjetil Eggen og Roar
Eckermann stiller

pi dette.
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