
Årsmøte Engerdal grunneierforening for jakt og fiske, viltstellområde 2,  Framnes 4. april 
2019 
 
Til stede: Jan Erik Nordgård, Hans Petter Sletmoen, Hallstein Risbakken, Per Olav Opgård, 
Dag Østvang, Ole Brustad, Greta Langfloen, Marius Lundby, Steinar Granberg, Ola Nygård, 
Svein Ove Nordsveen, Ellen Fauske, Synne Guro Haugseng, Terje Langfloen. 
Hilda Femundsenden, kasserer. 
Per Olav Opgård hadde fullmakt fra kommuneskogen. Terje Langfloen hadde fullmakt fra Jan 
Ekeland. 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. Merknad: Alle har fått etter emailadresse. De som har bedt om å 
få som brev har fått det. 
 
Sak 2 Valg av referent.  
Ellen Fauske ble valgt til referent. Per Olav Opgård og Dag Østvang ble valgt til å underskrive 
protokollen. 
 
Sak 3 Årsmelding 
Åsmeldingen ble lest og det var ingen kommentarer til den. Den ble godkjent.  
 
Sak 4  Regnskap  
Regnskapet ble godkjent. (Må revideres i etterkant). 
 
Sak 5  Godtgjør til kasserer, styret og utvalg 
Forslag om at styremedlemmer godtgjøres med et årskort for småviltjakt og et stykk 
rådyrkort til egen benyttelse eller salg. Styremedlem kan evt. bytte kortet i beløp tilsvarende 
kortets verdi (Innenbygdspriser). Forslaget ble vedtatt. 
 
Sak 6 Jakttider og priser 
Forslag om halv pris til innenbygds jegere under 20 år (Harejakt og fuglejakt). Forøvrig 
bifalles styrets forslag til prisendringen. 
Skuddpremier økes til fjellstyrets takster. Rev til 600, mår 450, røyskatt 200, ravn 300, kråke 
200, skjære 100. Forslaget ble vedtatt. 
 
Sak 7  Godkjenning av avtale mellom EGJF og Engerdal fjellstyre angående leie av 
fiskerettigheter.  
Avtalen ble vedtatt. 
 
Sak 8 Innkommende forslag, herunder styrets 
Fra styret: Grunneierkort. Grunneier kan søke på to grunneierkort (fugl). Disse kortene kan 
grunneier selge fritt og gjelder som årskort. Styret foreslår dette gjelder som blankokort og 
selges gjennom hele jaktperioden, men dog til kun en jeger pr kort av gangen.  
Det må være en oversikt over hvem som har kortet. Det skal rapporteres til styret hvem 
kortet er solgt til og utbytte på hvert enkelt kort / statistikk må føres. 
Forslag til at det lages en instruks som følger kortet. Prøveperiode jaktsesongen 2019 – 
evalueres årsmøte 2020. 



Styret må ta hensyn til hvordan dette påvirker jakt-trykket. Om det er bærekraftig. Evt sette 
ned til ett kort. Evt trekning hvis det er færre kort enn grunneiere. Styret må vurdere 
situasjonen år for år. Evt om den totale mengden jaktkort må ned. 
Styrets forslag vedtas som en prøveordning sensongen 2019 og evalueres 2020. 
Kortene må søkes på. Info sendes ut på mail til grunneierne og en evt søknadsfrist fastsettes 
i årsmøte. Styret vurderer situasjonen. 
 
Forslag fra medlemmer: 
 
Mail fra Erling Søgård med forslag om et arbeidsutvalg som ser på areal.  
Forslag fra Per Olav Opgård om å la jordskifteretten se på saken. 
Forslag fra Ellen Fauske om at det kommende styret går gjennom saken. Vedtektene gjelder 
inntil videre. Sak utredes og evt vedtektsendring eller forslag til løsning presenteres i neste 
årsmøte.  
Jordskifteretten kan evt vurderes brukt. Bes utredet / løst før neste jaktutdeling. 
Forslag fra Ole Brustad, brev om elgjaktbestanden / beskatning. Skal vi redusere antallet som 
felles?  
Forslag som ble vedtatt: Vi ser an trenden og følger med. Se over litt lengre periode. Ser an 
neste år. Ble hensyntatt i fjor. Men vi skal være føre var og følge med. Tar det med oss til 
neste årsmøte. 
 
Sak 9 Budsjett 
Budsjett vedtatt. 
 
Sak 10 Valg 
 Leder: Ellen Fauske 2 år, ett som leder. 
 Steinar Granberg, gjenvalgt 2 år. 
 Svein Ove Nordsveen (ikke på valg). 
 Vara: Ola Nygård (ikke på valg). 
 
Valgkomiteen: Terje Langfloen leder 1 år, Synne Guro Haugseng (ny), Marius Lundby (ny) 
vara. 
 
 


