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Vedtak i alle saker er gjennomført elektronisk grunnet Korona- (Covid-19) utbruddet og i 
henhold til Helsedirektoratets anbefalinger. 
 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 
 
Sak.nr.år   Sak 9.20 – 12.20 

 

 

 

 
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 vedtatt. 
 

Rune Storli 

Arne Ingvar Nymoen 

Inger Kristine Grøtli 

Jan Helge Lien 

Janne Eggan 

Per Jostein Lilleindset 

Mona Sæbø 
 
 

 

Dato: 23.03.2020 Antall sider i denne utskrift: 2 
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Sak 9/2020 Regnskap for 2019 
Saksframlegg: Regnskapet viser et underskudd på kr -2 386,47, men dette vil rette seg opp når kvotene i Forollhogna 

villreinområde blir normalisert. I 2018 og 2019 var disse halvert i forhold til hva som har vært vanlig kvote i 
mange år. Dette for å bygge opp bestanden som har vært uønsket lav.  

Vedlegg: Regnskap for 2019 

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas som forelagt av styret for 2019 under forutsetning av at det blir godkjent av revisorene.  

Vedtak: Regnskapet vedtas som forelagt av styret for 2019 under forutsetning av at det blir godkjent av revisorene. 

Sak 10/2020 Budsjett for 2020 
Sakframlegg: Inntekter for rypejakta er økt noe  forhold til 2019 etter vedtak i sak 2/2020.  

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2020 

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 vedtas som forelagt. 

Vedtak: Budsjett for 2020 vedtas som forelagt. 

Sak 11/2020 Årsmelding for 2019 
Sakframlegg: Forslag til årsmelding er sendt ut elektronisk til styret for 2019 og foreslås vedtatt elektronisk.  
Vedlegg: Forslag til årsmelding for 2019 
Forslag til vedtak: Årsmelding for 2019 vedtas som forelagt av styret for 2019. 

Vedtak: Årsmelding for 2019 vedtas som forelagt av styret for 2019. 

Sak 12/2020 Prisendring på rypejakt for innenbygds 
Sakframlegg: I møte av 6.1.2020 vedtok fjellstyret å forlenge jaktperiodene for utenbygds og innenbygds jegere og 

samtidig øke avgift for jakta for utenbygds. For innenbygds ble et ikke vedtatt noen prisendring, men det bør 

også gjøres for at det skal henge sammen med endring i jaktperiode.  

Pris for sesongkort for innenbygds (i utgangspunktet fra og med 10 til og med 30. sept) foreslås endret fra kr 

550,- til kr 750,- fra og med jaktåret 2020. 

Vedlegg: Lenke til FOR-2004-03-08-515 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-08-515#KAPITTEL_4 

(prisrammer er omhandlet i § 13). 

Forslag til vedtak: Pris for sesongkort for innenbygds (i utgangspunktet fra og med 10 til og med 30. sept) økes fra kr 550,- til kr 

750,- fra og med jaktåret 2020. 

Vedtak: Pris for sesongkort for innenbygds (i utgangspunktet fra og med 10 til og med 30. sept) økes fra kr 550,- til kr 

750,- fra og med jaktåret 2020. 
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