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Tilstede på møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 1.19 – 3.19 

 

 

 

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages 

innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og 

forvaltningslovens kapittel VI. 

 

 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på 

møtet. 

 

 

 

 

 

Møtedato: 08.04.2019 kl 19.00 Antall sider i denne utskrift: 3 

Innkalte 

medlemmer: 

Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Inger K Grøtli, Jan Lien, Janne Eggan 

Møtende 

medlemmer: 

Jan Helge Lien, Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Janne Eggan 

Fraværende 

medlemmer: 

Inger K Grøtli 

Møtende 

varamedlemmer: 

Thore Kleffelgård 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Andre:  
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Sak 1/2019 Regnskap 2018 og budsjett 2019 

Vedlegg: Budsjett 2019, samt regnskap for 2018 

Diskusjon: Regnskapet viser et underskudd på kr -15.503,05, men det ble i 2018 innkjøpt et 

solcellepanel til Litj-hiåsjøbua til rundt kr 12.000,-. I tillegg var inntektene av reinsjakta 

omtrent halvert på grunn av lav fellingskvote.  

Vedtak: Regnskapet ble vedtatt av de fremmøtte under forutsetning av at det blir godkjent av 

revisorene.  

Post 3440 settes opp til kr 35.000 i budsjettet, så søker Fjellstyret om friluftsmidler også i 

2019. Kr 350,- settes opp som utgift til innkjøp av settefisk i 2019. Utgifter til 

regnskapshonorar settes til kr 14.000,- . Leieinntekter for Litj-hiåsjøbua settes til kr 7000, 

så forsøker Fjellstyret å reklamere mer for denne på facebook og lignende. Utgifter til 

kurs settes til kr 5000. Posten rep/vedlikehold buer settes til kr 0,-, så utsettes alt videre 

arbeid til økonomien er bedret. 

Budsjettet vedtas med et underskudd på kr -2182,- i 2019. Underskuddet kommer av 

fortsatt lav kvote i reinsjakta og dermed reduserte inntekter av villreinjakta i forhold til 

normalen.  

Sak 2/2019 Årsmelding 2018 

Sakframlegg: Årsmelding legges fram for gjennomgang og vedtak i møtet. 

Vedlegg: Årsmelding for 2018 

Vedtak: Årsmelding for 2018 vedtas som forelagt.  

Sak 3/2019 Høringssvar ny fjellov- protokollføring 

Sakframlegg: Den 18. februar avgjorde Fjellstyret å slutte seg til Norges fjellstyresamband sitt 

høringsinnspill på høring på forslag til ny fjellov; NOU 2018: 11. Dette er en 

protokollføring av vedtaket. 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. 
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Rune Storli  Jan Lien  Arne Ingvar Nymoen 

     

    

Thore Kleffelgård    Kristin L Austvik 

Sekretær  

 

Sak 4/2019 
Diverse/orientering 

 Premiedyr (letteste kalv under 15 kg) i 2018 

Letteste kalv på statsallmenningen i 2018 var 17,25 kg. Det er dermed ingen som skal 

tildeles «premiedyret» i 2019 etter Fjellstyrets reglement. 

 

Utsetting av fisk 2019 

Det er satt opp kr 350,- til innkjøp av settefisk i 2019. Fjellstyret avgjør senere i år hvor 

det skal settes fisk i 2019. 

 

Gjennomgang av søkerliste villreinjakt 

Fjellstyret går over søkerlista så snart som mulig etter 1 april og fjerner de som Fjellstyret 

eventuelt mener ikke kan regnes som innenbygds etter reglene i Fjelloven og Forskrift om 

folkeregistrering 

Den reviderte søkerlista offentliggjøres og sendes ut til alle som i utgangspunktet hadde 

søkt og det settes en frist på 3 uker på å komme med eventuelle klager på den reviderte 

lista etter Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. 

 

Et tvilstilfelle ble sjekket opp i møtet. Ellers fant ingen av de frammøtte noe uklart med 

søkerlista. Søkerlista offentliggjøres og sendes ut til alle som har søkt med en 3 ukers frist 

på eventuelle klager på den før jakta trekkes.  
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