PROTOKOLL
Gjerstad Viltlags årsmøte
Gjerstad viltlags årsmøte 2017
Dag: Mandag, 03.04.2017
Tid: kl. 18.30 - 2100
Sted: Kommunestyresal i Gjerstad

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder
Lars Holte ble enstemmig valgt til møteleder.
3. Valg av referent
Odd Bakken ble enstemmig valgt til referent.
4. Valg av to utsendinger til å skrive under protokollen
Trond Juklerød og Per Olav Aasbø ble enstemmig valgt til å
underskrive protokollen.
5. Opprop av stemmeberettigede
Godkjenning av stemmeberettigede,
representanter, alle ble godkjent.
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6. Gjerstad viltlaget sin årsmelding for 2016
Årsmelding for Gjerstad viltlag ble lest opp av Lars Holte, den ble
enstemmig godkjent.
Elgjakta 2016: Jaktresultat for 2016 ble gått igjennom. Det ble felt 39
dyr mot 33 i 2015. Vi ligger litt høyt i uttaket av voksen stut.
Hjortejakta 2016: Det ble en liten økning i avskytinga i forhold til
2015.
7. Regnskap for 2016
Regnskapet for 2016 ble lagt fram av Lars Holte, den ble enstemmig
godkjent.
8. Arbeidsplan for 2017
- Jaktledermøte i august
- ha kontroll med ettersøk
- følge opp forvaltningsplan for elg
- følge opp kommunens tildeling av bever, hjort, rådyr
- evalueringsmøte etter årets jakt
- arbeide for en bedring av lagets økonomi

- presentere nytt på viltlagets side
- arrangere årsmøte innen utgangen av mars
Arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt.
9. Budsjett for 2017
Vi håper på et tilskudd fra Gjerstad kommune på 10 000 kr, og at
kommunen dekker opp styrets honorar. Forslaget ble enstemmig
godkjent.
10.
nå

Nye jakt- og fangsttider
Lars Holte gikk igjennom de nye jakttidene. Jakttid for elg er
fra 25. september til 23. desember.

11.

Revidert forvaltningsplan for elg 2015-2019
Styrets forslag av endring av planen: Okser med mellom 5 og
10 tagger spares, men dårlige dyr tas ut. Okser med mere
enn 10 tagger spares til etter 10. oktober, men kan da jaktes.
Lag som har skutt veldig små dyr kan søke om å få tildelt
etter kontroll nytt dyr. Det må være grunnlag i lokal bestand
for å tildele ekstra dyr. Veldig små dyr vil være:
- Ungdyr under 90 kg
- Kalv under 40 kg
- Samt eldre «skrapdyr».
Det var en del diskusjon om vektene på veldig små dyr, noen
mente at vektene var litt for høye.
Styrets forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Fone / Byholt).

12.

Gaupejakt og organisering av gaupejaktlag i Drangedal ved
Jørgen T. Bø fra Tørdal
Bolken med Jørgen T. Bø falt ut på grunn av at Jørgen er blitt
syk.

13.

Styrets myndighet til å håndtere tildeling av hjort fra Gjerstad
kommune
Forslag fra styret: Årsmøtet gir styret i oppgave å følge opp
årlig tildeling fra Gjerstad kommune, i tråd med kommunens
vedtak. Jamfør fjorårets praksis. Årsmøte gir viltlagets styre i
oppgave å holde igjen jakta i enkelte områder dersom uttaket
der ikke er i samsvar med områdets produksjon.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

14.

Valg
- Leder: Lars Holte (på valg).
Valgkomiteens forslag: for 1 år Kjell Trygve Grunnsvold,
enstemmig valgt.
- Nestleder: Odvar Voie Eikland (ikke på valg)
- Kasserer: Thomas Østerholt (på valg).
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15.

Valgkomiteens forslag: for 3 år Anna Malmstrøm,
enstemmig valgt.
Sekretær: Odd Bakken (ikke på valg).
Styremedlem: Trond Inge Haugen (på valg), tar ikke
gjenvalg.
Valgkomiteens forslag: for 3 år Frank Moland, enstemmig
valgt.
1. Vara: Frank Moland (på valg).
Valgkomiteens forslag: for 3 år Morten Rønningen,
enstemmig valgt.
2. Vara: Olav Magnus Lunden (på valg).
Valgkomiteens forslag: for 3 år Andreas Brekke, enstemmig
valgt.
Revisor: Nils Ulltveit Moe (ikke på valg).
Valgkomite:
Leder Per Gunnar Lilleøsterholt (på valg), går ut
Ny leder: Lars Jonny Vestigard (ikke på valg), 1 år
Hans Terje Nes (ikke på valg), 2 år
Valgkomiteens forslag: Kjetil Eskeland, enstemmig valgt
for 3 år.

Innkomne saker
Ingenting.

.
Referent:
Underskrift av protokollen:

Odd Bakken
Trond Juklerød, Per Olav Aasbø

