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REFERAT  
 
STYREMØTE MED REDAKSJONSRÅDMØTE 1. MARS  

 

SAK 1.  ÅRBOKA OG NETTSATSING 

Fred Ivar delte ut foreløpig innkomne artikler og orienterte om fremdrift på årboka for 2018. 

Artiklene ble gått gjennom. Følgende ble tatt opp: 

- Referanser. I den grad man benytter dette i innkomne artikler bør det begrenses til fotnoter. 

I digitalutgaver av bladet, kan man ha mer utfyllende referanser. Viktig å ha et fokus på 

leservennlighet.   

- Artikkelen «Ottadalen» bør hete «Reinheimen og Breheimen» 

- Redaksjonsrådet kan etter behov gi tilbakemelding på enkeltsaker. Videre kan rådet lese 

korrektur mv.  

- Årboka kan gjerne omtale nye relevante bøker mv. Kjetil og Tor kan se på nytt bokutkast om 

hjortevilt fra Eigil Reimers. Manus foreligger, og trykking forventes på forsommeren. 

- Navn og bakgrunn til artikkelforfattere kommer inn. 

- Bør utfordre eksempelvis Atle Mysterud – eller Lars Nesse på en artikkel om CWD og 

saueholdet i Nordfjella? 

- Hva skjer med arealene som nå er tomme for rein? Hvordan ivareta området nå? Lars Nesse? 



- Bør være en artikkel om reetablering i Nordfjella? 

- Vi bør ha en sak på avslaget fra OED på Hovatn Øst Vindkraftverk i Setesdal Austhei– kanskje 

med vekt på betydningen av å «løfte i flokk», et stort felles engasjement. FNF-Agder ved 

Camilla Moseid kan utfordres på dette.  

- Nasjonal ramme for vindkraft kan også omtales, Anders kan se litt på dette.  

- Kommer en sak om verdiskapingsprogrammet.  

- Vebjørn Veiberg bør utfordres på sak om miljøkvalitetsnorm for villrein. Han var sekretær for 

ekspertgruppa. Eventuelt kan Vemund Jaren utfordres på noen ord om oppfølgingsarbeidet. 

- Kan komme noe på fellingsstatistikker mv. 

- Kjøreplan som tidligere.  

- Årboka leveres både til Geilo og Honne.  

Øvrig: 

- Fred Ivar har delt ut restopplag av årbok 2017 til NJFF på Flå og til fylkeslaget på Hedmark til 

utdeling til nye jegere.  

- Vi bør forsøke å skaffe et e-postregister. 

- Distribusjon av årboka er en hovedutfordring.   

- Vi bør prøve salg ved Vips på Haukeliseter. Tor følger opp overfor Stavanger Turistforening. 

- Fred Ivar lager en liten infoplakat, ca A4, om kjøp ved Vipps.  

- Styret og redaksjonsrådet bør fortsette med å levere ut årbøker til relevante knutepunkt. 

- Vi bør få sendt en henvendelse til alle valdlederne på Hardangervidda om tilbud på 

volumkjøp av villrein. Martine Hamnes har adresseliste. Christian forsøker å få kontaktinfo 

fra sekretærer også til valdledere.  

 

SAK 2. VIDERE DRØFTING AV NYE PROSJEKT 

For 2018 ønsker styret å teste ut produksjon av ett temahefte.  

Temahefte 2018: 

- Vi forsøker et temahefte i løpet av høsten 2018.  

- Parallelt lages en løsning for lesing, salg og evaluering av både årboka og temahefte på nett, 

eksempelvis questback.  

- Ferdsel kan være et godt tema for et temahefte, men kanskje helst for 2019.   

- Arkeologi, dyregraver mv. er et aktuelt og enkelt tema for 2018. Redaktøren vil vurdere 

dette. 

 

SAK 3. GODKJENNING AV TENTATIV INVITASJON MED PROGRAM FAGDAGEN GEILO 2018. 

Det foreslås tre ekstra foredrag: 

- Verdiskapingsprogrammet for villrein i Setesdal- Ryfylke, delprosjekt «adaptiv 

løypeforvaltning i Bykle» ved Tor Punsvik 

- Nytt fra KLD + vurdering av juss/ferdselsregler i utmark ved Torbjørn Lange. Tor følger opp. 

- Hva skjer nå i Nordfjella ved Lars Nesse. 

Kommentar: Torbjørn Lange ble forespurt den 2. mars. Han vurderer deltagelse. Han foreslo for øvrig 

også deltagelse fra LMD, ved Pål Vidar Sollie. Tor følger opp. 



 

Øvrig: 

- Tor Punsvik tar på seg å være «moderator» for en diskusjon/paneldebatt på slutten av 

programmet den 7. 

- Invitasjon sendes ut før påske. 

 

SAK 4. GODKJENNING ÅRSMELDING 2017 + EVT. REGNSKAP. 

Både kasserer og sekretær mottok regnskapet fra revisor først den 28. februar, dagen før styremøtet. 

Årsmeldingen ble oppdatert den 28., men det ble ikke tid til en fullstendig kontroll. Styret fikk 

oppdatert årsmelding og revidert regnskap tilsendt på e-post den 28.  

Regnskapet ble i møtet gått gjennom av Jan. Styret godkjente regnskapet.  

Christian og Jan sørger for at de oppdaterte tallene i årsmeldingen er kvalitetssjekket, og sender 

deretter årsmeldingen per e-post til styret for godkjenning.  

  

SAK 5. STRATEGISK PLAN – GJENNOMGANG AV NYTT UTKAST 

 

Følgende ble tatt opp:  

- Visjonen bør endres til «Villrein – vårt ansvar» 

- Kun visjon, mål og tiltak skal stå i strategien 

- Resten skal inn i virksomhetsplan og som har en tidsbegrensning på ca 4. år. 

- Omtalen av felles nettside på side 13, må fjernes. 

- Christian sender ut nytt utkast til Strategisk Plan og hvor de øvrige avsnittene som tas ut 

inngår i en kortfattet virksomhetsplan. 

 

SAK 6. HØRING, FORSLAG OM Å OPPHEVE KONTROLLKORTORDNINGEN, FRA MDIR 

Øystein orienterte om forslaget og følgende ble tatt opp: 

- Det er for tidlig å fjerne kontrollkortet.  

- Det er fremdeles behov for en kontrollordning. 

- Å fjerne kontrollkortet for 2018 er alt for tidlig, men man må erkjenne at det kan komme 

endringer. Det kan finnes mulige løsninger i fremtiden, men «sett og skutt» er foreløpig ikke 

en tilfredsstillende løsning. 

- Det er også alt for dårlig dekning.  

- Det er store variasjoner i valdstruktur, kontroll og oppsyn i landets 23 områder. 

- Villreinrådet lager en uttalelse og sender nemnder og utvalg for orientering. 

- Forslag sendes styret ila mandag fk.  

 

SAK 7. NESTE MØTE, TID, STED, AGENDA. 



Det er satt møtedato 12. april, men styreleder og sekretær vurderer behovet for møte. Kun 

skypemøte kan også være aktuelt. 

SAK 8. EVENTUELT 

Christian orienterte styret om søknader om økonomisk støtte i 2018 

Villreinrådet har ikke levert nok nyhetssaker på villrein.no iht. en tidligere avtale med 

villreinsentraene.  

Villreinrådet bør drøfte om avtalen mellom Villreinsentraene og Villreinrådet bør reforhandles. 

Fred Ivar sender styret lenke til forslag til nye og «revitaliserte» sider for villreinrådet. Nettadressen 

villreinen.no kan gjerne benyttes og lenkes direkte til villrein.no og vice versa. 

Redaktøren vil vurdere flere tilbud om trykking av årboka for en best mulig balanse mellom økonomi 

og leveranse.  

 

http://villreinen.no/
http://villrein.no/

