
Referat årsmøte Ringebu Sau og Geit på Kjønås skole den 26/1-22

15 stk. tilstede.

1. Valg av møteleder og referent

a. Jan Erik møteleder

b. Tor-Håkon referent

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

a. Godkjent

3. Årsmelding og regnskap

a. Årsmelding: Godkjent

b. Regnskap: Siden refusjon av medlemskontingent fra NSG ikke har

kommet på konto på rett regnskapsår viser regnskapet underskudd.

Regnskap blir godkjent og kasserer oppdaterer regnskap så beløpet

blir med på 2021 regnskapet.

4. Innkomne saker

a. Hei! I vinter og kanskje tidligere har det vært utfordringer ang rovviltjakt

og bomveger etc. For saueeierens sin del er det ønskelig med størst

mulig uttak av rovvilt i beiteområdene, men andre aktører har ikke like

stor interesse for dette. Da kommer det stadig opp spørsmål om å

kjøre bomveger, låne nøkler, ta seg tilrette på andres eiendom osv. Jeg

har sagt til endel av jegerne at jeg vi sjekke om det er mulig å få ut

midler til dette gjennom tilskudd etc. Mulig dette er feil fora å ta det opp

i eller har vært drøftet tidligere, men jeg ønsker at dette kan bli en sak

for Ringebu sau og geit. Mener det er viktig at jegerne samkjøres og

beitelag og andre kjører lik praksis opp mot jegere. Det har vært jaktet

mye jerv i Ringebu fram til nå og gaupejakta står for døra. De samme

utfordringene kommer opp da.

Fra Arne B. Gunstad

b. Vi må komme på banen i forhold til jegere og lisensjakt på rovdyr. Jeg

synes vi kan diskutere dette og evt starte en prosess der vi har klart

noen krav til jakta fra høsten av. I tillegg må vi finne løsninger for å

dekke noen av jegernes utgifter. Jeg mener ikke at RSG skal ta alt,



men noen må ta initiativet for å komme et skritt videre. Jon Einar

Høystad

Diskusjon innkomne saker:

Jon Einar forklarer erfaringer med jegernes opptreden, de har blant annet ødelagt

bommer, kjørt i skiløyper og tatt av bilskilt ved passering av automatiske bommer.

Dette er et vanskelig tema i og med at jegernes innsats et gull verdt med tanke på

uttak av rovvilt. Årsmøtet har diskutert og kommet fram til at dette skal det jobbes

videre med i lokallaga i samarbeid med OSG, Jeger og Fiskeforeninga og beitelag

med flere. Jegerene bør organisere seg og legge fram en oversikt over utgifter de

ønsker å få dekket. Kanskje kan det være mulig med FKT midler.

5. Valg

a. Styret har bestått av

i. Leder Jan Erik Brenden (på valg)

ii. Sekretær Lars Rudi

iii. Kasserer Tor-Håkon Berget

iv. Styremedlem Jan Arvid Larsen (på valg)

v. Styremedlem Kristian Granheim(påvalg)

b. Valgkomiteens innstilling



Jan Arvid Larsen er valgt som revisor for 2 år.



6. Jonny Mathisen måtte melde avbud, Pål Kjorstad møtte på kort varsel.

Informerte om aktuelt fra NSG/OSG og om årsmøte på Gjøvik den 19.

februar.


