Referat fra styremøte Eggedal 7 mars 2014
Deltagere:
Jørn Howlid
Øystein Landsgård (leder)
Jan Hageland (kasserer)
Arne Nyaas (redaktør)
Tor Punsvik
Margit Smeland
Magne Torvetjønn
Christian Hillmann (sekretær)
Ingen kommentar til saksliste

Sak 1. Uttalelse fra Villreinrådet om Miljødirektoratet sitt forslag til nytt kontrollkort for villrein
Torsdag kveld gikk rådet gjennom forslaget fra miljødirektoratet og tentativt utkast til
høringsuttalelse fra rådet. Se vedlagt revidert uttalelse fra rådet.

Sak 2. Gjennomgang av status for villreinen 2014.
Arne delte ut og gikk gjennom oversikt over saker og artikler i villreinen 2014.

Sak 3. Årsmelding 2013
Villreinrådet gikk gjennom forslag til årsmelding 2013 og rettet opp diverse feil. Se vedlagt revidert
årsmelding.
Årsmelding ble godkjent under forutsetting av oppretting av feil.

Sak 4. Budsjett 2014
Villreinrådet gikk gjennom regnskap for 2013 og budsjett for 2014. Det ble korrigert i forslag til
budsjett, da det var noe optimistisk. Prisen for Villreinen bør ikke økes. Inntekt fra offentlige tilskudd
bør reduseres til totalt 200 000,-. Styremøtekostnader bør økes til 50 000,- i budsjettet.
Trykkekostnader settes til kr 70 000,-.
Se vedlagt regnskap og budsjett.
Regnskap 2013 og budsjett 2014 ble godkjent.

Sak 5. Fagdag 2014
Rådet gikk gjennom tentativt program for fagdagen og endret programmet i tråd med signal fra
rådet. Se vedlagt revidert program.
Øvrige innspill/vurderinger rundt fagdagen:
Rådet bør kunne dekke oppholdskostnadene til fagdagen for de utvalgene som er medlem og hvor
økonomien til utvalgene er så anstrengt at de ellers ikke kan stille.
Bør kunne kombinere fagdagen med årsmøte i fjelstyresambandet.

Øvrige saker og tema tatt opp på møtet:
 Turisthytta Snøheim bør kunne selge villreinen
 Rådet har en rekke gamle utgaver av Villreinen og Villreinsentraene bør kunne ha disse
liggende.
 Margit tar salg på sentrene opp med styret i sentrene. Eventuelt kommer rådet med en
skriftlig henvendelse til direktoratet.
 Nytt symposium om villrein planlegges i august.
 Villrein og vindkraft kan være et av temaene i Villreinen neste år
 Ny nettside har blitt mye bedre de siste ukene.

