
Innkalling til årsmøtet 2019 - Ramsfjell Grunneierlag SA 
1. april kl. 20.00 på Sandbrekka, Stamnan 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen 
 

3. Styrets årsmelding og regnskap 
 

4. Valg og godtgjørelse til styret  
 

5. Vedtektsendring. I vedtektene § 12 første avsnitt står det at innkalling til årsmøte skjer  ved 
annonsering i lokalt tidsskrift. Etter som Rennebu Nytt nå er nedlagt og det ikke er kommet 
noe godt alternativ, så fremmer styret forslag om at innkalling til årsmøte skjer ved utsending 
av e-post, tekstmelding på telefon eller tilsvarende elektronisk innkalling. Medlemmer er selv 
ansvarlig for å gi styre riktig informasjon e-post/telefonnummer. 

Forslag til nytt første avsnitt av § 12: 

§ 12.  ÅRSMØTE. 
Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år innen utgangen av juni. Rett til å delta i 
årsmøte har bare andelseiere.  Årsmøtet innkalles av styret ved utsending av epost, 
tekstmelding eller tilsvarende elektronisk kommunikasjon, medlemmene er selv 
ansvarlig for å gi styre riktig informasjon om epost/telefonnummer.  Innkallelse skjer 
med minst 2 ukers varsel.  Årsmøtet ledes av styrets formann, eller den han 

bemyndiger med styrets samtykke.  
 

 
6. Orientering om ny bestandsplan for hjortevilt 2019 – 2021 

 
7. Fiske. Orientering 

 
8. Jakt.  

 
Hjortejakt 
Jakt tid på storvilt har blitt utvidet de siste årene. Med lengre jakttid og manglende uttak i 
forhold til anbefalt forvalting er det ønske å se på ulike muligheter på fordeling av jakta. Styre 
fremmer derfor forslag om at det legges til rette for utleie av hjortejakt i uke 37 og 42 til 
andre enn dagens jaktlag. Dagens jaktlag vil ha jaktrett i hele sesongen med unntak av disse 
to ukene. En slik løsning vil gi mulighet til bedre forvaltning og en vesentlig bedre inntjening 
for lagets medlemmer.  
 

  



Småviltjakt 
Det er de siste årene kun vært solgt dagskort med en begrensing på antall jegere og antall 
fugler pr jeger. Det er stor etterspørsel etter terreng for rypejakt med hund som kan leies av 
et jaktlag eller enkeltperson. Styre fremmer forslag om at det leies ut første uken i rypejakta 
til dette formålet. Hvis det blir aktuelt, så vil det ble satt begrensning i antall ryper som kan 
tas ut. Dette blir vurdert etter taksering.     

 

9. Innkomne saker 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt til Per Ivar Stavne innen 24.mars 2019. 

Innkomne saker innen fristen blir lagt ut på utmarksrådet sin hjemmeside og sendt ut på e-post til de 

medlemmer vi har det på. 

 

 

Mobil: 909 51 900 

E-mail: peristavne@outlook.com 


