ÅRSMØTE 2014
Det innkalles til årsmøte i Risør viltlag
På Søndeled skole 11. mars, kl.18.00
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Velge møteleder
3. Velge referent
4. Velge 2 til å underskrive protokollen
5. Lagets årsmelding og regnskap
6. Styrets forslag til kvoter for inneværende år
7. Arbeidsplan og budsjett
8. Valg
9. Eventuelt
 Oversikt over sett og felt elg.
 Resultater tannanalysering
 Søknad til viltfondet

Innkallinga er sendt til jaktledere og storvaldlederne og dere som har fått innkallingen må selv
informere medlemmer av eget jaktlag om møtet.
Hvis du ikke er leder av jaktlaget må du levere innkallingen videre til rette person og gjerne
med beskjed tilbake til meg om navn og adresse på ny leder.
Dersom noen vil ha senere innkalling til viltlagsmøter på e-post, send din adresse til
tasdal@online.no med beskjed om det. Alle årsmøtepapirer finnes også på
www.risørviltlag.no

Styret
v/ Terje Asdal

Årsmelding fra viltlaget for 2013
Styret har i 2013 bestått av:
Terje Asdal, leder, skogeierlagets representant
Torgeir Ellefsen, nestleder
Helge Grudal, styremedlem
Stig Lindbekk, styremedlem
Tengel Digernes, kasserer
Valgkomiteen har bestått av: Bengt Hødnebø, Trond Lindal og Frode Grimsland
Erasmus Dietrichson har vært revisor.
2013 har vært et rolig år og det har blitt avholdt 1 styremøte i året.
Årsmøte ble holdt på Sørlandsporten med ca 25 fremmøtte.
Lederen møtte på felleskommunalt viltmøte i Arendal.
Risør viltlag fikk innvilget sin søknad om endret minstearealet for hjort. Det nye minstearealet
er 5000 da og vil gjelde fra høsten 2014.
Viltlaget var med på befaring med Statens vegvesen for å komme med innspill til plassering
av viltoverganger i forbindelse med ombygging av E18 forbi Røysland.
Vi takker alle jaktlaga for samarbeidet i året som har gått!

Helge Grudal, Torgeir Ellefsen, Stig Lindbekk, Tengel Digernes, Terje Asdal

Forslag til kvoter for 2014
Område

areal

kvote

da./dyr

HSF

20829

8

2604

ARLM

19197

9

2133

HHG

32619

10

3262

DS

40246

11

3659

Til sammen

38

Arbeidsplan 2014
Januar
Februar
Mars

Årsmøte

April

Fellesmøte om kommunal viltforvaltning

Okt

Innsamling av tenner for aldersbestemmelse?

Nov-

Arbeid med ny bestandsplan

Budsjett for Risør viltlag 2014
inntekt

utgift

1 Årsmøte

1000

2 Drift av laget

2500

3 Utgifter til drift av web side

1000

4 Solgt sponsorplass webside

2250

5 Tilskudd kommunalt viltfond

2250

Sum 2014

4500

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2014
Leder:
Nestleder:

Terje Wiik
Helge Grudal

Revisor:

Erasmus Dietrichson

Nytt medlem til valgkomiteen: Arne Magne Rønningen
Valgkomiteen har i 2013 bestått av:
Bengt Hødnebø, leder
Trond Lindal
Frode Grimsland

4500

