
REFERAT FRA ARSMOTET I FOROLLHOGNA VILLREINOMRADE
HALTDALEN 28. 4.2007.

Mstet ble ipnet av leder Hallvard Urset som gav ordet til Reidar Mylius som orienterte om
Holtilen kommune, trakk noen tilbakeblikk og overrakte blomst fra kommunen til
villreinomridet som hadde kombinert irsmstet med jubileumsfeiring.

Hallvard Urset overtok si ordet og innledet med en kort orientering om utviklingen i
bestanden som i vinter var oppe pi minimum 1.965 dyr, noe som gjorde det enkelt 6 invitere
til6rsmste.
Han fikk deretter dette mstet lovlig satt og Jon K. Skogistro ble valgt til msteleder, Terje
Borgos til referent og Torfinn Roe og Ingebrigt Storli til 6 underskrive protokollen.

Oppropet viste at det var totalt 47 stemmeberettige tilstede under mste. Videre var Holtilen
kommune representert.

Sak 3 - Arsmelding.
Meldingen ble referert av Heidi Ydse som gikk gjennom punkt for punkt. Hun utdypet noe
omkring strukturtellingen og kalvetellingen som viste en kalvetilvekst pi 55,4 Yo. Hun
p6pekte videre at vintertellingen viste en minimumsbestand ph I.965 dyr, noe som faktisk er
over bestandsmilet pi 1.700 - 1.800 dyr. Hun pipekte videre at det var funnet 5 dode dyr
denne vinteren. I forbindelse med kjeveinnsamlingen pipekte hun at kjevene skal leveres
reinskrapt for kjott. Hun pipekte videre at strukturen i stammen er pfl rett veg og at
utfordringen ni blir i stabilisere bestanden. Hun berarte ogs6 arealbruksregistreringene som
gjennomfores og finansieres ved denestekjap gjennom SNO. Gamle data skal gjenomgir og
systematiseres.
Fylkesdelsplaner for villrein ble ogs6 berart og sluttordet ble referert.
Videre ble det orientert om gjennomforingen av vintertellingen samt omridets hjemmeside.

Arsmeldingen enstemmig vedtatt.

Sak 4 - Regnskap.
Regnskapet ble presentert av Jon K. Flatberg. Det ble vist oppsett bide med og uten
bokprosjektet. Uten bokprosjektet viste regnskapet et overskudd pi kr. 140.615, med
bokprosjektet et underskudd pe k. 12.617. Bokprosjektet har etter dette per. dato et
underskudd pe kr. 153.432. Jon Bjorkan orienterte n&rrnere om bokprosjektet. Han pipekte
at det fortsatt manglet opplysninger for 6 fb avsluttet dette regnskapet. Vil komme i lopet av
2007.
Egenkapital per. 31 .12.2006 var pi kr. 498.001,-.
Det ble ogs6 vist til at regnskapet var revidert og funnet i orden.

Regnskapet enstemmig godkjent.

Sak 5 - Vedtektsendring.
Saken ble fremmet ved Heidi Ydse som gav en grei fremstilling av det som l5 bak forslaget.
Hensikten var fsrst og fremst Lklargtrore hvem som har stemmerett slik at det i framtiden ikke
kan oppsti uklarhet om dette i en gitt situasjon.

Forslaget enstemmig vedtatt.



Sak 6 - Kvoter for 2007.
Heidi Ydse gikk gjennom ulike beregningsmodeller for 6 underbygge utvalgets forslag. Hun
pipekte at omridet m6 ha hatt flere dyr en det en kjente til foregiende vinter. Hun viste at en
selv ved en kvote pi 800 dyr og 91 % felling fortsatt vil ha en bestand som er storre enn
bestandsmilet kommende vinter, men det vil fsre bestanden narmere bestandsmilet.
Det ble en grundig meningsutveksling i tilknytning til bestandsutviklingen med stadig lettere
dyr i de ulike alders og kjonnsgrupperinger. Flere representanter hadde innlegg, blant annet
Jakop Vinsnes, Anders Holm, Hallvard Urset, Jakob Traan,Annar Vangen og Terje Borgos.
I sitt innlegg presiserte Urset at Terje Skogland hadde spidd denne utviklingen allerede pi
slutten av 1980-tallet, utvalget vil prioritere dette forholdet framover. Konkrete konklusjoner
ble ikke trukket, men det var stor enighet om at uttaket av kalv pivirker utviklingen av begge
kjonn samt at en ved uvettig kalveuttak kan "skyte i stykker" en hel irsklasse.

Kvotestorrelsen var det imidlertid full enighet om og forslaget pfl 800 dyr enstemmig
vedtatt.
Fordeling pi kjonn og alder ligger fast i bestandsplanen og var ikke utgangspunkt for
diskusjon.

Sak 7 - Valg.
Valget ble ledet av Kire Merket fra valgkomiteen. Det var fulI enighet om samtlige forslag
og alle valg var derfor enstemmige. Valget gav folgende resultat.

Sekretrer Heidi Ydse
Vara Per Ousten

Revisorer
Vara

Arne Forodden og Einar Bjerkenis
Mildrid Svardal

Valgkomite Ny medlem Harald Ssrli
Vara Ole O. Kleven
Leder i valgkomiteen: K. Haugan rykker opp.

Godtgiorelser innen styret
Leder kr. 5.000,-
Sekretrer kr. 8.000,-
Kasserer kr. 5.000.-

Sak 8 - Budsjett.
Forslaget ble gjennomgitt av Jon K. Flatberg. Det ble stilt noen sporsmil i tilknyning til
forslaget - jubileumsfesten kr. 60.000,-, villreintelefonen - vil trolig gi storre overskudd, nye
kart over omridet - fordeling mellom utgift og inntekt.
Forslaget balanserer med et overskudd pe kr. 8.000,-

Budsjettet enstemmig vedtatt.

Sak 9 - Eventuelt.
Eventuelt var satt opp pe saklisten for enkle orienteringer uten at det skal fattes vedtak.
- Det ble orientert om en samling pi Dombis for "Villreinregion Nord" - villreinsenter pi

Dombis.
- Fylkesdelsplaner for bruk og vern av prioriterte fiellomrider.



- Horing hjorteviltforskriften - det som berarcr villreinnemndene.
Forollhogna skal etter innstillingen ha nemnd sammen med Tolga Ostfiell. Det skal ni blant
annet hores pi navn. Det ble videre pekt pi ulike detaljer i horingen. Det ble stilt sporsmil til
mandatet. Jon Bjorkan var sterkt tvilende til denne form for sentralisering. Reidar Mylius
uttrykte ogsi stor skepsis til forslaget og oppfordret forsamlingen til 6 gi mot i sine
horingsuttalelser.

Leder i villreinutvalget avsluttet mstet med 6 takke for frammstet samtidig som han inviterte
til jubileumsfest senere p& kvelden.

Motet slutt.

Terje Borgos, ref.
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