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Gjerstad Viltlag
Referat fra årsmøtet 12.mai 2015
01.15 Valg av møteleder og referent.
Tom Jacobsen ble valgt som møteleder og Terje Haugeto ble valgt som referent.
02.15 Valg av to personer til å signere protokollen.
Trond Juklerød og Olav Rønningen ble valgt.
03.15 Godkjenning av innkalling.
Det kom kommentarer fra salen om at innkalling og dato for årsmøte ikke var i tråd med
vedtektene. Informasjonen ut til lagene var ikke god nok, samt at medlemmene fikk for
kort tid til å sette seg inn i sakspapirene.
Det ble likevel vedtatt å gjennomføre årsmøtet, men at det måtte drøftes hvorvidt den
nye bestandsplanen kunne godkjennes på dette møtet.
Mer om dette i punkt 6.
04.15 Godkjenning av årsmelding, regnskap, og arbeidsplan.
Tom presenterte årsmeldinga for laget. Denne ble godkjent uten innvendinger.
Etter ønske fra kasserer gikk Tom gjennom regnskapet for 2014. Viltlaget hadde ikke søkt
om midler fra viltfondet og hadde derfor ingen inntekter. Regnskapet viser et
årsunderskudd på 14478.‐ og EK på 7214,‐. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
Tom presenterte arbeidsplan for 2015.
Det vil i år bli tilstrebet å avholde jaktmøtet i god tid før jakta starter. Det kom også et
ønske fra salen om å opprette ei adresseliste slik at medlemmene kan få informasjon via
e‐post. Arbeidsplanen ble godkjent uten andre innvendinger.
05.15 Budsjett for 2015.
Tom presenterte budsjett for 2015 som balanserer på 17000.‐ Dette forutsetter at det
mottas midler fra viltfondet. Budsjettet ble godkjent uten innvendinger.
06.15 Forslag til bestandsplan.
Etter forslag fra Ole A. Løite ble det vedtatt å ta en gjennomgang av planen, men at den
realitetsbehandles på et senere møte. Dette blir gjort for at lagene skal få bedre tid til å
sette seg inn i forslaget til ny plan, samt komme med innspill til styret i Viltlaget. Innspill til
bestandsplanen må være styret i hende innen første uka i juni. Møtet blir i slutten av juni.

Årsmøtet 2015

Side 1

Gjerstad Viltlag
Tom og Odvar gikk gjennom forslaget til bestandsplan.
Hovedmål med planen er å øke bestanden, og få en bærekraftig produksjonsstamme med
høyere snittalder og vekt enn vi har i dag.
Størrelsen på uttak av kalv ble gjenstand for diskusjon. Noen var helt i mot å skyte kalv
mens andre mente at det er fornuftig med høyt uttak av kalv.
Konklusjonen var at den avskytningsmodellen som har vært praktisert ikke har fungert
godt nok, og at det må endringer til for å oppnå bestandsplanens mål.
07.15 Forslag til årlig tildeling.
Dette vil bli endelig vedtatt, sammen med bestandsplanen, på møtet i juni.
08.15 Innkomne saker.
Det var ikke kommet inn noen saker til behandling.
09.15 Valg.
Per Gunnar LilleØsterholt fra valgkomitéen var forhindret fra å komme på møtet. Tom
presenterte derfor komitéens innstilling.
De som var på valg:
Leder Tom Jacobsen. Gjenvalgt for 1 år.
Kasserer Olav Magnus Lunden. Han stilte ikke til gjenvalg, og Thomas Østerholt ble valgt
for 2 år.
Styremedlem Trond Inge Haugen. Gjenvalgt for 2 år.
Varamedlem Kjell Arild Haugen. Gjenvalgt for 1 år.
Varamedlem Frank Moland. Valgt for 1 år.
Revisor Nils Ulltveit‐Moe. Gjenvalgt for 1 år.
Det nye styret ser da slik ut:
Leder Tom Jacobsen,
Nestleder Odvar V. Eikeland
Sekretær Terje Haugeto
Kasserer Thomas Østerholt
Styremedlem Trond Inge Haugen
Varamedlem Kjell Arild Haugen
Varamedlem Frank Moland
Revisor Nils Ulltveit‐Moe

på valg 2016.
på valg 2016.
på valg 2016.
på valg 2017.
på valg 2017.
på valg 2016.
på valg 2016.
på valg 2016.

Styregodtgjørelse:
Det ble vedtatt, etter benkeforslag, å sette styregodtgjørelse for 2015 til 6000.‐. Dette er
en reduksjon på 9000.‐ fra året før.

Referent Terje Haugeto
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