Referat fra kombinert styremøte i Villreinrådet og redaksjonsrådet Villreinen
Gardermoen 14.10.2016

Deltagere:
Tor Punsvik
Lars Nesse
Erland Løkken
Jan Erik Nygård (annonser)
Solveig Gråberg (vara)
Jan Hageland (Kasserer)
Arne Nyaas (redaktør)
Christian Hillmann (sekretær)
Forfall:
Øystein Landsgård, Per Ousten

Ingen kommentar til saksliste.
Siden Øystein hadde forfall, ble sakslista gått gjennom av Christian.
Vi startet med gjennomgang av inntrykk og erfaringer fra årets fagdag på Skinnarbu.
Fagdagen var fullbooket med ca. 77. påmeldte.
Fagdag 2016. Hvordan gikk denne. Oppsummering av tilbakemelding. Økonomi mv.
Følgende moment ble tatt opp av Villreinrådet:
-

Mye fagstoff og lite tid til kommunikasjon etter hvert foredrag. Mot slutten av
fagdagen ble det lite tid til å sette søkelys på årboka.
Mye gode tilbakemeldinger.
Godt fornøyd med opplegget. Fagdagen bør være effektiv.
For travelt med utlevering av Villreinen dag 2. Viktig å ha god tid til denne
viktige delen.
Kunne hatt mer samtale i salen.
Det er positivt at interessen for fagdagen øker og at den nå er interessant for
flere enn kun villreinfolk.
Evalueringsskjema bør neste år utleveres sammen med programmet.
Fagdager har vært svært positivt for Villreinrådet og må fortsette.

-

Viktig at fagdagen ikke er for overflatisk – den bør kunne gå i dybden innenfor
spesielle tema. Arkeologiforedraget var viktig og godt.

Fagdag/landsmøte 2017. Start på drøfting om tema, lokalisering, område mv.
-

Tidsrammer og tidspunkt blir som før, med samling lunsj/lunsj.
Tema – man kan etterstrebe å hente praktiske eksempler fra det området
fagdagen er lokalisert.
Man bør som det er gjort de tre siste årene, fordype seg innenfor visse
«tema».
Som forslag til overordnet tema, ble følgende foreslått:
o Jaktutøvelse og struktur på avskytingen.
o Anbefalt avskytning iht. ny forskning og kunnskap.
o Ny kommunikasjon (sosiale nettverk) – og nye utfordringer som disse
fører med seg da informasjonen deles umiddelbart og med mange.
o Jakttradisjon og rekrutering av nye jegere.
o Helikoptertransport – hvilke typer jegere ønsker vi egentlig?
o Forslag om tema rundt næringsutvikling i villreinområder.
o Jakt i dag og før.
o Hva kan man i dag sette i gang i et villreinområde? Det har etter hvert
blitt store kommersielle aktører som representerer allmennheten.

Av kommentarer som kom opp rundt dette, ble følgende notert:
-

Jaktutøvelse er et svært viktig og dagsaktuelt tema.
Kanskje jaktkortet skal ligge i bladet?
DNT må være en tettere samarbeidspartner.
Opplæringsjakt er viktig
Villreinrådet bør ha et møte med DNT.
Tidspunkt for fagdag bør utsettes en uke. 7-9. juni er aktuelt.
Førde aktuelt sted for fagdagen. Tilsvarende er også Geilo.
Honne er imidlertid utmerket både mtp. reisetid og utlevering av årbok.

Videre så diskuterte Villreinrådet neste rådsmøte på Honne. Siden Arne nå vil gi seg
etter 2017 utgaven, er det behov for å starte prosessen rundt ny redaktør. Rådet
ønsker å ha en samling på Honne i høst hvor dette står sentralt. 23. – 24. november
(onsdag – torsdag) er aktuell dato. Møtetidspunkt anbefales kl. 13:00 den 23. (lunsjlunsj). For dette møtet på Honne diskuterte vi følgende:

-

Arvtager etter Arne bør så snart som mulig avklares siden det kan bli behov for
noe kunnskapsoverføring.
Arne vi lage et forslag til en arbeidsbeskrivelse (oppgaver, innhold,
forventninger mv.) som Arne tar med til møtet på Honne.
På Honne tar vi artikkel for artikkel og går gjennom.
Man bør gå bredt ut når man etterspør redaktør.
Christian kommer med noen forslag til foredrag for fagdagen 2017 iht. forslag
til tema over.

Årboka bør også være tema på dette møtet. Alle i Villreinrådet får i oppgave å spille
inn forslag til artikler i årboka til sekretær eller redaktør to uker før møtet.
Tidsfrister bør fremskyndes med en uke. Arne vil ha dette klart til møtet på Honne.
På Honne diskuterer vi og iverksetter arbeid med etterfølger.
Vi tenker oss om når det gjelder forslag til artikler og spiller det inn til sekretær to
uker før.
DNT forespørres om de vil møte villreinrådet til et to-timers møte hvor tema er
samarbeid rundt bruk av villreinområder, salg av årboka og tema for fagdagen.
Øvrige moment tatt opp:
-

Størrelse er 104 innsider.
Foreløpig ca. 1000 faste abonnenter.
Arne sender blad og takkeskriv til bidragsyterne i bladet.
Solveig har gjort en stor innsats med å kjøre rundt med årboka og har fått god
tilbakemelding.
Vi bør øke annonsemengden i bladet. Bør opp fra 10 til 15. prosent annonse.
Annonsene genererte for 2016 ca. kr 66 000.
Positivt at det er lite annonser.
Nyhetens interesse – har vi det?

