
Styremøte referat Årdal Hjort og Elgutval 2015 
 
Dato: 13.08.2015 Kl: 18.00 – 21.30   Stad:  Utlastova 

Innkalling har gått til:  

 Per Bjørkum og Ole Bjarne Hovland frå 
Vikadalen,  

 Jacob Lemvik og Endre Offerdal, frå 
Offerdalen,  

 Jasmin Eminovic frå Eldegarden storvald 

 Jostein Holsæter frå Fardalen.   

 Vidar Hjelle Frå  Utladalen.   

 Jostein Granby og Vidare Moen frå 
Seimsdalen/Hæreid/ Nundalen 

  

Desse møtte: 

 Per Bjørkum og Ole Bjarne Hovland frå Vikadalen 

 Jacob Lemvik frå Offerdalen,  

 Jostein Holsæter frå Fardalen.   

 Vidar Hjelle Frå  Utladalen.   

 Vidare Moen frå Seimsdalen/Hæreid/ Nundalen 
 
Desse hadde meldt frå at dei ikkje kom;  

 Jasmin Eminovic frå Eldegarden storvald 

 Endre Offerdal, frå Offerdalen,  

 Jostein Granby  frå Seimsdalen/Hæreid/ 
Nundalen 

 
 

AGENDA 

1. Bestandsplanområdet  Vidar Moen 

Kort gjennomgang av plan framover.  
Det var ikkje representantar frå Eldegarden storvald tilstades.  Referat og forslag til vedtekter sendes ut.   

Målet med dagens møte er å komme eit steg vidare på vegen mot etablering av 
bestandsplanområde med vedtekter og bestandsplan. Konkret for dette møtet er å gjere klar 
vedtekter slik at dei klan leggast fram på årsmøtet 
Vi vil prøve å legge ut møtereferat og forslag til vedtekter og plan på kommunen sine heimesider. 
Vidar M avklarar med Knut Fredrik. 

2. Vedtekter Vidar Moen 

 Forslag til vedtekter vart gått gjennom punkt for punkt og forandra etter kvart som vi gjekk fram. Innspel 
som var komen inn ifm årsmøtet og i forkant av det vart tatt fram ifm gjennomgangen.  

3. Bestandsplan    

Neste møte har som mål; 

 Avklare om det er punkt i det framlagde forslag til vedtekter som skal diskuterast 

 Starte på bestandsplan og  sjå på målsetting med den før ein går vidare på 

gjennomføringsdelen. 

 

4. Møteplan   

 Mandag 5 okt kl 18 

 Mandag 9 nov kl 19 

 Mandag 7 des kl 19 

 Forslag til plan sendes ut på høyring før jul, frist for tilbakemelding ? 

 Mandag 11 januar kl 19. Oppsummering 

 Mandag 15 februar kl 19 Årsmøte. Godkjenning av bestandsplan + årsmøtesaker. 
 

 

Referent 

Vidar Moen 


