Referat fra kombinert styremøte i Villreinrådet og redaksjonsrådet Villreinen Honne
23. - 24.11.2016

Deltagere:
Øystein Landsgård
Per Ousten
Lars Nesse
Erland Løkken
Kjetil Bevanger
Tor Punsvik
Anders Mossing
Jan Hageland (Kasserer)
Arne Nyaas (redaktør)
Christian Hillmann (sekretær)
Jan Erik Nygård (annonser)

Møte 23. november kl. 18:00 – 20:00 og 24. november kl. 08:00 – 12:00.

I hovedsak diskuterte rådet tre saker/tema; 1. ny redaktør, 2. villreinen 2017 og 3.
landsmøte og fagdag 2017. Under er moment som ble drøftet under hvert tema
forsøkt oppsummert.

1. Prosessen rundt ny redaktør.
Arne orienterte om sitt arbeid – samt sine tanker. Følgende innspill ble notert:
 Redaktør er ansvarlig for hele bladet og for alt innhold. Mye ansvar og plikter.
 Redaksjonsrådet fungerer bra og redaksjonsrådet er en viktig sparringspartner
og bidragsyter for redaktøren.
 Det kreves mye innsats av redaktøren.
 Mottagelsen som bladet får, er viktig for motivasjonen.
 Man bør kjenne villreinmiljøet.
 En ny redaktør bør ha stor interesse for nyheter.
 Redaktøren bør sørge for at alle tidsfrister overholdes.
 Trygg på rettskriving og bør skrive klart, tillitsvekkende og gjerne kvast.

 Foto er svært viktig.
 Vi bør lage en fin oversiktlig stillingsbeskrivelse og annonsere bredt. Både
gjennom en større annonse på villrein.no og små «teasere» i diverse fagblad
mv.
 Ønske om å kompetanse på sosiale nettverk.
 Hva med en heldigital løsning?
 Villreinrådet bør være åpne for nye løsninger som kan videreføre villreinen inn
i fremtiden. Som eksempel viste man til onlinemagasinet «mitt jaktblad».
 2018 utgaven bør nok være på papir – men det er viktig å ikke utelukke nye
muligheter.
 Flere mente at dette kunne være en god ide. Vi bør drøfte mulige alternativer
på landsmøtet 2017.
 Mulig å tenke seg en overgangsfase på tre år for å snu evt. underskudd til
overskudd for ny redaktør.
 Må sette oss klare mål – med definerte målgrupper.
 Vi bør lage et strategidokument som oppsummerer noe av mulighetene som
kan ligge i denne stillingen. Ny redaktør bør delta i denne prosessen – men vi
lager et utkast som kan være grunnlag for utlysning. Utkast sendes ut ila to
uker.
 Christian og Arne lager utkast til en annonse for utlysning av ny redaktør.
 Arne kan delta i redaksjonsrådet fremover.
 Søknadsfrist på stillingen ca. 15 februar.
 Neste møte i Villreinrådet/redaksjonsrådet settes til 22. – 23. februar med
fremmøte kl. 18:00 den 22. Møtested Honne.
2. Årboka 2017
Arne leverte ut oversikt over artikler og med nye tidsfrister for levering og møter.
Denne ble gått gjennom i møtet.
I tillegg kom følgende innspill:
 Tor fulgte CWD konferanse på nett – mye kunne og burde her vært
oppsummert. Hva med å skrive et resymé av konferansen og tilgjengelig gjøre
dette som et digitalt temahefte?
 Hva med sak om næring – og verdiskaping i tråd med og
langsiktigvillreinforvaltning?
 Tor skal orientere ved et ministermøte på Grønland (Nuuk/Godthåb). Dette
kunne ha vært en sak.
 Hva med en sak om villrein og predatorer som kan ha store konsekvenser for
små villreinområder (predator pit).

 Tilsvarende viktigheten av predatorer for å ta ut syke individ og dermed
redusere smittebelastningen (CWD).
 Flytting av Gråhøbu kunne ha vært en sak.
 Moskus?
 I år prøver man fem helsider ekstra i annonser.
 Arne sender rådet en oversikt over annonsemuligheter.
 Vi går videre med tanken om digital løsning i tillegg til årboka med gjerne
muligheter for egne temahefter.
 Man bør gå under 85 kr per årbok ved store massesalg

3. Fagdag/landsmøte 2017.
Mulig arbeidstittel på fagdagen: «Samarbeid – bevaring og reiseliv i villreinfjell»
Christian orienterte iht. forslag til tema som Villreinrådet diskuterte på forrige møte. I
tillegg ble følgende notert:


















7.-8. juni er tidspunktet som vi tenker å avholde landsmøtet og fagdagen.
Honne har 63 rom, i tillegg kan man dra veksler på et vertshus i nærheten.
Vi planlegger landsmøte fra lunsj den 7. kl. 14:00 til ca. 18:00
Fagdag 8. juni fra kl. 09:00 Programstart 09:30 – slutt ca. 16:00.
Landsmøtesaker. Valgnemnda må kontaktes. I tillegg bør valgnemnda foreslå
godtgjøring.
Digitale løsninger bør tas opp på landsmøtet.
KLD vil kontaktes og de kommer trolig. De kan utfordres på status på
europeiske villreinområder, sykling mv.
Vemund (Mdir) kan snakke om kvalitetsnorm. Villrein.
25 min foredrag + 5 min drøfting. Lunsj 12:00 – 13:00. Hvis dårlig vær, kan evt.
Arne vise noen bilder.
Bør som sist på Honne – ha noe sosialt ute med bål og «snaps».
Viktig å dra veksler på Turistforeningens erfaringer, tyngde mv. Anne Marie
Hjelle eller Kjell Helle Olsen, Stavanger turistforening, kan kontaktes.
Villreinrådet bør ha et møte med NVE, vedr. revisjon av vassdragskonsesjoner.
Verneområdeforvalter i Suldal, Alf Odden kan snakke om nye ferdselsformer,
kiting, sykkel mv.
Anne Stine Hjerkinn Ækre som holder til på Hjerkinn Fjellstue kan utfordres.
Ordfører i Dovre kommune kan si noe om sine erfaringer innenfor samarbeid
og næringsutvikling i Dovre.
De små områdene uten regionale planer er også viktig.






Espen Farstad i NJFF kan evt. spørres om et foredrag om «jaktas anseelse».
Anders kan si litt om arbeid med næringsutvikling – jakt mv.
CWD – kan fortsatt være aktuelt. Vemund kan evt. orientere om dette.
Jan Erik Reiten (leder i Oslo og Omegn Turistforening) vil vi kunne møte i Oslo
hvis ønskelig.

4. Øvrig








Regnskap for 2015 + budsjett 2017 ble gått gjennom av Jan.
Christian sender ut årsmelding for 2015.
Vi bør ta initiativ til forenklingsrutine for utsending av jaktkort.
Villreinådet skriver en høringsuttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår for
Holsvassdraget.
Bør ha møte med NVE og hvor Olav Strand, Siri, og Jarle Lunde sekretær
Setesdal deltar.
Valgkommite må varsles nå.

