Referat fra årsmøtet i Gjerstad viltlag 27.03.14 kl. 1830 på Lyngrillen.
Leder Helge Røed ønsket velkommen til årsmøtet.
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent.
Sak 2. Valg av møteleder.
Valgt ble Odvar V. Eikeland.
Sak 3. Valg av møtereferent.
Valgt ble Svein Erik Fone.
Sak 4. Valg av to til å underskrive protokollen.
Valgt ble Jens Trydal og Kjetil Eskeland.
Sak 5. Årsmelding 2013 fra styret.
Vedtak: Odvar leste opp årsmeldinga og denne ble godkjent med en tilføyelse. "Det ble
arrangert en jaktfeltskyting i samarbeid med GJJF."
Sak 6. Regnskap for 2013.
Vedtak: Godkjent. Inntekter kr. 72, 60,‐. Utgifter kr. 13 378,25,‐. Egenkapital kr. 21 692,37,‐
Sak 7. Arbeidsplan og budsjett for 2014.
Vedtak: Styret får fullmakt til å utarbeide arbeidsplan og budsjett for 2014. Det ble også
bestemt at til årsmøtet i 2015 skal styret utarbeide arbeidsplan og budsjett.
Sak 8. Oppsummering av jakta 2013 ved skogbrukssjefen.
Terje Asdal oppsummerte jakta som assistent for skogbrukssjefen. Totalt felte elg er 55 stk.
og hjort 18 stk. Det ble felt 62% hanndyr og 38% hunndyr. Sett elg totalt 395 stk. på 1796
jegerdagsverk. Viltlaget tar ut mere voksne produksjonsdyr enn målet. Tilsvarende tas det ut
mindre kalv og ungdyr enn målsetningen. Snittvekt for hannkalv er 46 kg og hunnkalv 40 kg.
For 1 ½ åringene er vektene 116 kg for hanndyr og 111 kg for hunndyr. Sett elg pr.
jegerdagsverk er nedadgående, og av de laveste i fylket. Rapport fra Faun viltforvaltning ble
presentert, og den ligger ute på www.viltlaget.no. Den negative utviklingen i avskytningen
ble diskutert, og det nye styret fikk mange gode innspill de kan arbeide videre med.

Sak 9. Orientering fra rovviltutvalget ved Arne Gunnerud.
Arne Gunnerud meldte forfall og Tom Jakobsen orienterte. Utvalget ble etablert etter
årsmøtet 2012. Utvalget har gjennomført 3 møter siste året, og har utnevnt følgende
jaktledere, Jens Trydal, Svein Birger Mortensen og Odd Bakken. Over 90% av arealet i
viltlaget har meld seg inn i rovviltlaget, og gitt tillatelse til jakt på deres eiendom.
Sak 10. Orientering fra fallviltgruppa ved Harald Lunden.
Harald informerte om fallviltarbeid i Gjerstad. Det har hvert et hektisk år med en hard vinter.
Det gikk med 34 rådyr, de fleste påkjørt på jernbanen. Det har gått med 3 hjort og 1 elg.
Frem til nyttår gikk det med 9 elg. De fleste på vei og jernbane. De fleste oppdragene
kommer fra politiet, men også noen fra private. Harald informerte om
www.hjorteviltregisteret.no, der alle fallvilt blir registrert. Det ble diskutert tiltak for å
begrense påkjørsler, og forslag var rydding langs jernbanen og viltgjerder.
Sak 11. Valg.
Valg av leder for 1 år: Valgt ble Tom Jakobsen.
Valg av styremedlemmer: Valgt ble Odvar V. Eikeland (14‐15), Olav Magnus Lunden (13‐14),
Terje Haugeto (14‐15), Trond Inge Haugen (13‐14).
Varamenn for 1 år: Kjell Arild Haugen og Thomas Østerholt.
Valg av revisor for 1 år: Nils Ulltveit Moe.
Valgkomite: Hans Terje Ness, Lars Jonny Ausland og Per Gunnar Lilleøsterholt.
Valgkomiteen foreslår godtgjørelse for tillitsverv i viltlaget for 2014 på inntil kr. 15 000,‐.
Vedtak: Styret får benytte inntil kr. 15 000,‐ i 2014 for honorering av tillitsverv i viltlaget.
I pausen ble det servert rundstykker, wienerbrød og kaffe. De 28 møtedeltagerne fikk da tid
til en prat. Møtet ble avsluttet med at Helge Røed ga noen velvalgte ord til de som gikk ut av
styret, samtidig som han ønsket det nye styret lykke til.
Møte slutt kl. 2030.

