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STYRET I VILLREINRÅDET I NORGE 

                                                                                                                                                  
 
    Dato 

02.11.2017 

 

 

Referat  
Møte i styret i Villreinrådet 02.11 2017, kl. 08:30 - 12:00 
Vestlia Resort, Geilo. 
 
Til stede: 
Øystein Landsgård, Lars Nesse, Endre Lægreid, Olav Søderberg, Solveig Gråberg (vara), Fred 
Ivar Aasand (redaktør), Christian Hillmann (sekretær)  
 
Referent: Christian Hillmann  

 
REFERAT 
 

Dette var første styremøte etter at nytt styre ble valgt på landsmøte på Honne 8. juni. Styret 
valgte på første møte å diskutere arbeidsform, innhold, forventninger og møtepunkter 
fremover. I tillegg ble kommunikasjon, nettsidene og arbeid med strategisk plan diskutert. 
Under følger oppsummering av diskusjonspunktene.  

 

 

HVORDAN SKAL VI JOBBE, HVOR OFTE SKAL VI MØTE, STRATEGISK PLAN, HVA SKAL VI JOBBE MED? 

Disse momentene ble fremsatt: 

- I utgangspunktet ønsker styret å alternere styremøtested hvor utgangspunkt er 

minste felles reisetid. 

- Vi bør møttes fysisk i stedet for Skype. 

- Vi setter møteplan. To uker før møtet bør tentativ agenda sendes områdene, og en 

uke før sendes styremedlemmene. 

- Møteinnkallelse og referat bør sendes alle områdene – og ikke bare ligge på nett.  

- Bør være bedre kommunikasjon mellom områdene, og det bør gjøres kjent hva som 

rådet jobber med, dette har stort sett vært kommunikasjon gjennom Villreinen, 

nettsiden Villrein.no og arrangement av fagdager/landsmøter.  

- Strategisk plan bør beskrive hva rådet jobber med. 

- Fred Ivar orienterte om foreløpige tanker rundt salg på nett, oppsetting av nettsiden, 

digitale utgaver på nett, vervekampanje, tilbakemeldingsskjema mv. Dette ble 

illustrert på storskjerm. Fred Ivar står fritt til å forbedre Villreinrådets side.  
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- Man bør bestille flere kapser til salg på nettbutikk. Nyheter som legges ut på 

villrein.no kan gjerne være 50/50 bidrag mellom råd og senter. Fred Ivar og Anders 

får drøfte eventuelle saker 

 

MØTEPLAN FREMOVER 

Villreinrådet diskuterte følgende møter med agenda fremover. 

 

Styremøte med redaksjonsrådmøte 6.-7. desember  

Foreløpig agenda: Strategisk plan, redaksjonsrådmøte, fagdag 2018, søknad om økonomiske midler 

for 2018. Vi satser på møtested Fagernes. Styret møter i firetiden den 6. desember mens resten av 

redaksjonsrådet kommer til middag 

 

Styremøte med redaksjonsrådmøte 14.-15. februar 

Agenda og møtested settes senere. 

 

Styremøte 11.-12. april.  

Agenda og møtested settes senere. 

 

Fagdag 7.-8. juni 

Følgende moment ble tatt opp rundt fagdagen 2018. Dette er foreløpige tanker og styret vil gå bredt 

ut og be om innspill til tema. 

- Møtested kan muligens være Geilo 

- Områdene Nordfjella og Hardangervidda kan eventuelt inviteres til å delta i den 

delen av planlagt program som går på lokale forhold og problemstillinger. 

- Hardangervidda reviderer regional plan, dette blir meget aktuelt.  

- Nye ferdselsformer er en utfordring også på Hardangervidda. 

- Case Trolltunga – denne har en enorm pågang og ligger i randområdet til 

Villreinområdet. 

- Stort ferdselsregistreringsprosjekt på Hardangervidda 

- CWD/dyresykdommer/vilthelse blir trolig et stort tema også i 2018 

- Verdiskapning i Villreinfjell – hva skjer?  

- Hva har det å bety at det er to europeiske villreinregioner?  

- Kan være en god ide å ha fokus på en av de europeiske villreinregionene  

- Reiselivssjef på Geilo bør kunne engasjeres.  

 

VALG AV NESTLEDER: 
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Olav Søderberg ble enstemmig valgt til nestleder. 

 


