LESJASKOG VILTLAG SA
Organisasjonsnummer 970 540 385
PROTOKOLL ÅRSMØTE for 2018 avholdt 10.04.2019
1. Åpning.
På grunnlag av innkalling av 27.03.2019 ble årsmøte i Lesjaskog Viltlag SA åpnet av styrets leder
Knut Krokrud den 10.04.2019 kl. 19.30 på Kafe Lunt, Bjorli.
Følgende var til stede ved møtets begynnelse: Stein Inge Bjorli, Torgeir Nordgård, Harald
Nystuen, Aslak Enstad, Steinar Skotte, Håvard Torsgård, Hans Enstad, Kjetil Espeseth, Per G
Stavem, Hallvard Nordsletten, Tor Kjell Torsgård, Tore Hemli, Petter Skotte, Elise Skarphol,
Hallvard Doseth, Per Michael Thøring, Eivind Bakken, Frank Mølmen, Gro Mølmen, Jørn Sæther,
Knut Krokrud, Edin Rånå, Elisabeth Kjønsletten, Harald Rønningen.
Følgende fullmakter ble godkjent: Karl Ø til Jørn S, Amund Bj til Harald, John Bj til Elisabeth, Dag
E til Gro, Laila B til Aslak, Ingunn E til Hans, Per-Øven til Knut.
Totalt antall stemmer(andeler) på årsmøtet ble opptalt og oppgitt til å være 495, av totalt 1 372
stemmer (andeler).
I tillegg møtte: Per I Skotte, Vegar Amundsen, Arnfinn Lislien.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling til årsmøte m/ sakspapirer er lagt ut på heimesida, og årsmøtet er kunngjort ved
plakater på Bjorli, Lesjaskog, Lesjaverk og annonse i GD og Vigga.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling, og årsmøtet ble erklært for lovlig satt.
3. Valg av møteleder og protokollfører.
Som møteleder ble Knut Krokrud valgt. Som protokollfører ble Arnfinn Lislien valgt, og til å
undertegne protokollen sammen med møteleder ble Elise Skarphol og Håvard Torsgård valgt.
4. Styrets beretning.
Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert, m.a elgfeltet som er beskrevet som
Brekkelie, som er bare en del av feltet. Det riktige her Storlie/ Brekkelie som vil brukt for
ettertiden. Det fremkom ellers ingen vesentlige innvendinger.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest.
Spørsmål til regnskapet ble besvart av regnskapsføreren.
Underskudd skyldes utbetaling av andeler ble satt til samme sats som året før, mens inntektene
fra årets jakt ikke helt forsvarte dette.
Deretter ble resultatregnskapet og balansen enstemmig godkjent.
Disponering av underskudd: dekkes fra egenkapital.
6a. Valg.
Ble ledet av Valgkomiteenes leder Torgeir Nordgård.
Styremedlemmer på valg for 1 år: Knut Krokrud, Gro Irene Mølmen.
Valgkomiteens forslag nye medlemmer: Per Øven Øverli og Jan Doseth, disse ble enstemmig
valgt.
Vara til styret, valgkomiteens forslag Torkjell Torsgård og Aslak Enstad, enstemmig valgt

Formann for ett år: valgkomiteens forslag: Jørn Sæther, «benkeforslag»: Frank Mølmen.
I avstemmingen ble det levert (30 «lapper») 495 andeler, som gav følgende stemmetall:
Frank Mølmen 288 stemmer, Jørn Sæther 128 stemmer, «blanke» 79 stemmer.
Styret forslag om to års fravalg av revisor ble enstemmig godkjent.
Medlem i valgnemda for tre år: Lars Erik Bjølverud.
Styret i Lesjaskog Viltlag SA 2019 (funksjonstid i parentes):
Formann (19): Frank Mølmen
(18-19-20)
Styremedl: Elisabeth Kjønsletten (18-19-20)
Jørn Sæther
(17-18-19)
Per Øven Øverli
(19-20-21)
Jan Doseth
(19-20-21)
(styret velger nestleder på første styremøte etter årsmøtet)
Vara 1
Vara 2
Revisorer:
Valgnemd:

Torkjell Torsgård
(19)
Aslak Enstad
(18)
ikke revisorer
19-20
Harald Nystuen, Amund Bjølverud, Lars Erik Bjølverud

7. Styrets orientering om jakt mm:
Formannen holdt en kort orientering om årets jakt, styret tenker å videreføre prisene som ble
brukt i 2018. Fra salen ble det bemerket at årets priser på stor hjort tidlig i jakten førte til lavere
avskyting på hjort.
8. Innkomne saker/ orienteringssaker:
a) Formannen gikk gjennom arbeidet som er gjort med å vurdere areal i viltlaget, det er satt
grense i 1995 på områder som er regulert til annet bruk, fått kart og oversikt fra Trond Stensby
Lesja Kommune, som viser at det blir små endringer i arealet til den enkelte grunneier. Totalt
oppgir de nye tallene at totalarealet øker med ca 2000 dekar. Styret skal sette opp oversikt på
den enkelte og ta kontakt med de som vil få endringer i sine andeler.
Årsmøtet ble deretter hevet kl 20.15.

Bjorli , 10.04.2019
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Håvard Torsgård

