Referat/protokoll fra årsmøte i Vest-Torpa Grunneierlag SA,
på klubbhuset Lundmoen, torsdag den 14. mars 2019, kl. 1900.
Oppmøte: Totalt 27 deltakere, inkludert fulltallig styre.
Seniorinspektør i mattilsynet Else Hasvold holdt et foredrag før møtets formelle oppstart.
Temaet var i utmarksbeiting, dyrevelferd og gjerdehold.
I henhold til sakslista ble følgende saker behandlet:
1.

Innkallingen godkjent uten bemerkninger.

2.

Grunneierlagets leder, Per Ole Lunde, ble valgt til møteleder.
Kjetil Koll og Erik Beinstigen ble valgt til å underskrive protokollen.

3.

Tore Nordby møtte med fullmakt fra sin sønn Andreas.
Begge er medlemmer av laget og fullmakt godkjent.

4.

Atle Sørbønsveen leste opp årsberetningen for de fremmøtte.
Årsberetning godkjent uten merknader.

5.

Per Ole Lunde gjennomgikk årsregnskap og revisjonsrapport for 2018.
Regnskap godkjent uten merknader.

6.

Styrets forslag til utbytte/etterbetaling for 2018: kr. 5,80 pr. dekar.
Styrets forslag til utbytte for 2018 er kr. 5,80 pr. dekar.
I tillegg foreslår styret at det utbetales kr. 0,20 til VTUL. Kr.0,10 utbetales nå, kr.0,10 utbetales ved
oppstart av bygging nytt klubbhus.
Styrets forslag om utbytte kr. 5,80 pr. dekar + 0,20,- pr. dekar til VTUL vedtatt uten avstemming.

7.

Styrets forslag til minstepris på elg pr. dyr, og minstepris pr. kg. for elg og hjort 2019, var flg:
Opprettholde minstepris pr. dyr, men øke minstepris pr. kg på hjort og elg
fra 65,- + mva. til 70,- + mva.
Det ble foreslått fra salen og opprettholde dagens minstepris pr. kg. på 65,Det ble stemmet over forslaget og styrets forslag på 70,- pr. kg. ble besluttet mot én stemme.

8.

Jan Erik Grønvold gjennomgikk, styrets forslag til jakttider, jaktkortpriser og skuddpremier for 2019,
som med noen små endringer og forenklinger foreslås videreført fra forrige år/2018.
-Styret foreslo at elgjakta skulle stoppe 15.12. Det foreslås fra salen at all jakt stoppes 15.12.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Styret foreslo også flg. endringer:
-Weekendkort endres til to-dagers kort.
-Kort for hytteeer slås sammen med kort for grunneiere/innenbygds for samme pris.
-Maks 3 ordinære rådyrkort (+maks 2 bukkekort) pr. jeger pr. sesong.
Forslag vedtatt uten avstemming.

9.

Styrets forslag til regler for elgjakt 2019, var å videreføre reglene uforandret fra 2018, med unntak av
pkt. 11c, hvor flg. endres:
«Ved grove eller gjentatte overtredelser kan valdet (endres til grunneierlaget) beslutte ytterligere
straffereaksjoner».
Forslag vedtatt uten avstemming.
Det foreslås fra salen at det skal tillegges et punkt i regelverket hvor styret kan pålegge jegere å
felle skadeelg til en forhåndsavtalt- og redusert pris.
Forslag vedtatt uten avstemming og flg. regel settes inn:
25) Styret kan pålegge jaktlag å felle skadeelg til en forhåndsavtalt- og redusert pris.
Regler for hjortejakt, rådyrjakt og småviltjakt ble foreslått uforandret av styret.
Forslag vedtatt uten avstemming.

10.

Per Ole Lunde redegjorde for styrets forslag om å endre § 3 i vedtektene, slik at antall
styremedlemmer reduseres til 5 personer (nå 6), --og at styret er beslutningsdyktig når 3
styremedlemmer (nå 4) er til stede.
Saken ble også fremmet i 2018 og vedtatt, men vedtektsendringer skal iht. §3 behandles på 2-to
årsmøter.
Flg. ekstra formulering (kursiv)ble foreslått i 2018 og vedtatt ved årsmøte:
Styret er beslutningsdyktige hvis 3 medlemmer, herav leder og nestleder.
Forslag ble i sin helhet vedtatt uten avstemming og §3 i lagets vedtekter endres i tråd med vedtaket
på årsmøte 2018.
Pga. skjevfordeling ved styremedlemmenes inntreden i styret vil endring først tre i kraft ved valg i
2020.

11.

Valgkomiteens forslag til styrehonorarer:
Samlet beløp settes til kr. 21 000.- hvor beløp fordeles i forhold til arbeidsoppgaver.
Møtegodtgjørelsen opprettholdes uforandret med kr. 500.- pr. møte for alle styremedlemmer.
Forslag vedtatt uten avstemming.

12.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og andre tillitsverv i 2019:
Per Ole Lunde og Bjørn Ruud hadde sagt seg villige til gjenvalg, og de ble foreslått gjenvalgt for 2
nye år. 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.
Varamennene Svein Morten Myhre og Gjermund Lyshaug hadde sagt seg villige til gjenvalg.
Valgkomite: Ann-Marie Voldheim (leder), Aslak Bakke og Johan Stadsvoll (ny).
Valgkommiteens forslag ble vedtatt, en for en, v/akklamasjon.
Thor Arnfinn Qvam, Birgit Felde, Jan Erik Grønvold og Atle Sørbønsveen var ikke på valg.
Møteleder hevet møtet kl. 21:15.
Kjetil Koll

Erik Beinstigen

_____________________________

__________________________

Etter den formelle delen av møtet: Roger Åsheim ble tildelt diplom som «Årets pelsjeger 2018». ved
en enkel, men høytidelig seanse ble diplomet overrakt av nestleder Bjørn Ruud. Det er forøvrig sjette
året dette skjer (2013: Bjørn Rustestuen, 2014: Jon Sveen, 2015 og 2016: Trond Albert Bakke og
2017: Roger Åsheim).
Atle Sørbønsveen (referent)

