Referat fra møte i fjellstyret 25.02.2016	
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Tilstede:Magnar Viga, Trond Laugaland,Torunn Munthe, Johannes Soppeland og Dorthe
Magnus.
Trine Danielsen har flyttet fra kommunen, Liv Jorunn Tjelmeland er ny vara for Magnar
Viga.
1.	
  Jakt	
  2016:	
  	
  
Rypejakt	
  
Fortsetter med rypejakt i Statsallmeningen- «baglimit» (3 ryper per dag- totalt 6
ryper).

•

• Inatur legger ut salg av kort for rypejakt 1. juni.
• Åpne noen dager før for innenbygdsfolk?
	
  Jakt	
  på	
  rev(skuddpremie)	
  
•
•

Fjellstyret ønsker å få til skuddpremie på rev, og ønsker å legge i opptil 20 000 i
kassen( 30 rever ble meldt inn til Sau og Geit i 2015).
Magnar hører med Torborg i kommunen og Sau og Geit om de vil samarbeide om
skuddpremie.

Reinsdyr i Hjelmeland statsallmenning
Har vært fredet i Hjelmeland Statsallmenning de siste årene.
Trond informerte fra møtet i Villreinlaget 18.02.16
Fjellstyret ønsker i utgangspunktet at en gjeng reiser opp i august for å observere.
Hvis villreinlaget ønsker å åpne for jakt går fjellstyret inn for redusert jakt.
Avventer til etter villreinlagets årsmøte rundt påske.

2. Hjemmeside v/ Dorthe:
Dorthe legger inn flere bilder, ny jaktinfo, referater og annen relevant info på
hjemmeside.
3. Økonomi	
  v/	
  Johannes:	
  	
  
Godtgjørelse – dokumentasjon på møtehonorar o.l.
•
•

Satser blir som før, Torunn sjekker med kommunen om dette er ok.
Møtehonorarer og timer leveres inn en gang i året, innen 1.desember.

Hvordan økonomien er i dag:
Inntekter 2015:
Inatur-(vår inntektspost) :20 187,50 kr
Fiskekort: 1000 kr
Leieinntekter hytter-: 3850 kr

30,69% nedgang på salgs og driftsinntekter i 2015 i fht 2014
Lang vinter og kortere rypejakt i 2015.
Hjelmeland Fjellstyre har per 01.01.2016 en egenkapital på kr 1,1 millioner

Johannes sjekker litt rundt krav om bruk av regnskapsfører, om dette er en
nødvendighet, eller om dette er noe vi kan håndtere selv.

4. Planer for Hjelmeland fjellstyre, perioden 2015 – 2019:
• Inatur - Trond er ansvarlig/kontakt til Inatur
• Hytter- Fossen, Blåfjellhytta og Beinlei
Fjellstyret ønsker å utrede oppgradering av Statsnetts sikringsbu på Beinlei
vedovn++)
Utrede å sette opp ev. naust/nausthytte
• Ungdomskurs/tur- utsettes foreløpig til 2017-Beinlei?
• Fiske- Magnar tar kontakt med Geir Hovland i Statskog(grunneier)
• Div: Magnar blir Fjellstyrets representant i tilsynsutvalg for Lusaheia
Landskapsvernområde
Neste møte blir 25 mai, 19.00 på Ryfisk
Dorthe Magnus
Sekretær, Hjelmeland Fjellstyre
	
  

(vinduer,

