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REFERAT  
 
SAK 1.  1. ORIENTERING RUNDT VILLREINRÅDETS ARBEID 

Siden dette var første styremøte etter at nytt styre ble valgt på landsmøtet, ble det en kort runde 

med presentasjon rundt bordet. Det ble videre gitt en generell orientering fra både sekretær, 

redaktør og kasserer. Orienteringen gikk stort sett ut på hvordan oppgavene til styret har blitt 

organisert og løst hittil. Mye av dette er oppsummert i Villreinrådet sin virksomhetsplan, som ble 

vedtatt på landsmøtet i 2019. 

Med utgangspunkt i erfaringer fra dagens drift av styret, diskuterte styret både oppgaver, møter og 

møtefrekvens fremover. Følgende merknader ble notert: 

- Det er kostnadseffektivt og hensiktsmessig å ha styremøter i kombinasjon med 

redaksjonsrådsmøter, men det er også viktig å ha rene styremøter.  

- Møtefrekvensen som man tidligere har hatt, er sannsynligvis i utgangspunktet tilstrekkelig. 

Det blir imidlertid ett møte mer enn normalt høsten 2019/våren 2020. 

- Følgende møter frem mot sommeren 2020 ble foreslått: Styre- og redaksjonsrådmøte en av 

dagene 20.-22. november. Videre også kombinert styremøte og redaksjonsrådsmøte en av 

dagene i tidsrommet 29-31. januar. Rent styremøte ble foreslått den 16-17. april.   

- Forslag om at fagdagen 2020 legges til 11.-12 juni. 

- Det er en fordel om møtene som utgangspunkt legges til dagene onsdag-torsdag. 



- Man bør legge opp til å ha ett styremøte på Honne for å se på blant annet Villreinrådet sitt 

lager på Skogbrukets kursinstitutt.  

- Miljøkvalitetsnormen er en stor sak som muligens må behandles særskilt. Det er ønskelig at 

møtet legges til Miljødirektoratet i Trondheim, og at styret får en orientering av MDIR før 

styrebehandling. Styret tenker at det er sannsynlig at det settes 3. mnd. høringsfrist og at ett 

av de allerede planlagte møtene da kan tas i Trondheim.  

 

2. STRATEGISK PLAN OG TILTAK 2019 

Styret gikk gjennom listen over mulige tiltak som kunne gjennomføres i 2019. Denne listen 

fremkommer bakerst i strategisk plan. Formålet med listen er å enklere kunne synliggjøre, diskutere 

og evaluere tiltak. Listen er tenkt å være dynamisk på den måten at det skal være enkelt for styret å 

endre listen.   

Noen oppgaver ble endret eller slettet pga. vurdering av at det var lite hensiktsmessig, mens flere 

andre er gjennomført.  

Etter gjennomgangen av oppgaver, ser listen slik ut. Den oppdaterte listen ligger også i strategisk 

plan.  

Tiltak Gjennomføring Ca. kostnad 

Digital utgave av Villreinen  Gjennomført og digitalisert 

som html.  

Alt 1: 5000,- 

Temahefte  Gjennomført, både digitalt og i 

500 trykte eksemplarer. 

Ca overskudd på 

30 000,- 

Leserundersøkelse Foreløpig ikke gjennomført 

per sept. 19 

 

Nye/restrukturerte nettsider Gjennomført 30 000,- 

Nettbutikk (salg av Villreinen, kopper, 

caps etc.).  

Ikke gjennomført. Styret 

vurderer at dette fanges opp 

gjennom andre løsninger. 

9000,- 

Vervekampanje via nemnder og utvalg  Gjennomført 6000,- (evt. + trykk 

6000,-) 

Tilbud om Villreinen. Vi lager et 

bestillingsskjema for eldre utgaver til 50,- 

per stk. + porto som legges ut på nett.  

Sannsynlig gjennomføring 

høsten 2019 

7000,- 

Økt aktivitet på sosiale medier som 

Facebook, Instagram etc. 

Kontinuerlig - 

Opprette og sende nyhetsbrev jevnlig 

(abonnenter, villreinområder, nemnder 

etc.).  

Kommentar i møtet: 

Jevnlig 5000,- kr/år 



Fred Ivar lager et kort utkast. Bør ut etter 

red møte i november jf. Årboka og i april 

jf. Fagdag.  

Tilrettelegge for gratis 

annonsering/salg/omsetning av 

villreinkort på nettsiden 

Ikke gjennomført. Usikkert om 

det er hensiktsmessig.  

5000,- 

Vervekampanje/-annonse i relevante 

tidsskrifter/nettsider som DNT, NJFF, osv.  

Kommentar i møtet: Hva med å forsøke 

felles utveksling av annonser, i 

medlemmene i villreinalliansen  

Ikke gjennomført. Utgår for 

2019. 

? 

 

 

3. MØTE OG AKTIVITETSPLAN 2019/2020 

Møteplanen ble satt under behandling av sak 1 (referat over). 

Det ble i forkant av styremøtet tatt opp et ønske om at Villreinrådet bør kunne samle områdene til 

en felles erfaringsutveksling/workshop. Dette kan være eksempelvis innenfor strukturtelling – eller 

organisering og drift av utvalg for nye medlemmer/ledere. Det ventes med videre behandling av 

dette til man får se utkast til miljøkvalitetsnorm for villrein – siden det er mulig at overvåking av 

bestandene blir et element her.   

 

3. ENDRING OG OPPDATERING AV STRATEGISK PLAN I TRÅD MED LANDSMØTEVEDTAK 2019. 

På landsmøtet ble det vedtatt noen endringer i den strategiske planen til Villreinrådet, og styret fikk 
fullmakt til å endre planen i tråd med dette.  
 
Forslag til endringer: 
 

1. Den strategiske planen sine mål på side 2, endres til dette: 
 

1. Arbeide aktivt for å ivareta levedyktige og livskraftige villreinstammer slik at de har 
tilstrekkelig areal gjennom hele året. 

 
2. Ta vare på villreinen og de verdiene de representerer i form av opplevinger og høsting.  

 
3. Overføre erfaring og kunnskap til- og mellom villreinområder.  
4. Fronte felles utfordringer overfor sentrale myndigheter. 

 
5. Forberede oss på å håndtere ukjente, akutte og mer snikende utfordringer for villrein i 

fremtiden. 
 
2. Styret får fullmakt til å sette egnete virkemidler i tråd med punkt 5. i målet over.  
 



3. Sette inn et nytt punkt 8. under virkemidler og tiltak om at Villreinrådet må arbeide for å knytte 
allianser til andre egnede organisasjoner. Eksempler her kan være innenfor temaer rundt 
revidering av konsesjoner, vindkraft, veier mv.  

 

Styret vedtok den reviderte strategiske planen.  

 

4. LANDSMØTE OG FAGDAG 2019, EVALUERING. GÅ GJENNOM MOTTATTE TILBAKEMELDINGER PÅ 

FAGDAGEN OG MOTTATTE FORSLAG TIL TEMA, STED OG ORGANISERING FOR NESTE ÅR. 

Vi gikk gjennom tilbakemeldingene som vi fikk etter fagdagen. Årets fagdag var på Dombås og med 

rundt 100 påmeldte. Landsmøtet ble arrangert før lunsj den første dagen. 

Tilbakemeldingene var positive. Det faglige innholdet på fagdagen var godt, folk mente at 

tidsrammen var passende (lunsj til lunsj), det var kjekt og sosialt med en tur ut, og det var viktig å 

avholde fagdagen i forskjellige deler av villrein-Norge.   

Videre så kommenterte styret følgende: 

- Fagdagen bør kun arrangeres av Villreinrådet. Man kan eventuelt samarbeide med øvrige 

organisasjoner i enkeltssaker som tas opp i programmet 

- Styret bør kunne møte kvelden før – og det er da mulig å legge opp til et møte med andre 

sentrale aktører, eksempelvis DNT.  

- Forslag om møte på Norefjell eller Hovden, mulig tema kan være hytteutbygging og/eller 

veier. 

- Miljøkvalitetsnorm bør tas opp. 

- Viktig å jobbe for at hensyn til villrein spres utover menigheten – og fagdagene er i så måte 

viktig. 

- Det jobbes videre med fagdagen på neste møte. 

  

5. VILLREINEN 2019 OG TEMAHEFTE OM FORMINNER, EVALUERING. 

Fred Ivar orienterte om erfaringer med utarbeidelse av årboka og temaheftet. 

Det er svært gode tilbakemeldinger på begge bladene. Inntektene fra årboka har økt i år til tross for 

mindre annonseinntekter. Dette skyldes i hovedsak at prisen på årboka økte noe. Temaheftet går 

også med overskudd. Fred Ivar vil sende ut infoskriv om artikler til neste utgave i høst, i forkant av 

neste møte i redaksjonsrådet. I tillegg ble følgende momenter tatt opp i styret: 

- Det kan være aktuelt å kun gi ut temahefte hvert annet år.  

- Forslag om at temahefte samkjøres med tema for fagdagen.   

- Man konkluderer om utarbeiding av temahefte og valg av tema, ved redaksjonsrådmøtet i 

november. 

 

6. NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT, HØRING. 

Styret hadde i forkant av styremøtet fått et forslag til høringsuttalelse. Dette ble gått gjennom og 

kommentert. Et nytt utkast ble sendt styret etter styremøtet, og dette er vedlagt. Uttalelsen sendes 



nemnder og utvalg for en kort utsjekk og deretter sendes den NVE innen høringsfristen som er 1. 

oktober. Den legges også ut på nett.  

 

7. ORIENTERING FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE «VILLREINALLIANSEN» 2. JULI. 

Christian orienterte fra et møte i en arbeidsgruppe 2. juli. Det er svært viktig for Villreinrådet at dette 

samarbeidet skal være uforpliktende og kun fra sak til sak. Skal Villreinrådet stille seg bak en felles 

uttalelse, må styret og leder få tid til å gå gjennom og diskutere uttalelsen.  

Det ble foreslått at man på neste møte i «Villreinalliansen» bør ta opp at dette navnet, kun bør 

brukes hvis organisasjonene er enig i en felles uttalelse. På neste møte bør man kunne foreslå for 

DNT at man forsøker å ha et årlig drøftingsmøte mellom rådet og dem, jf. Neste sak. 

 

8. VILLREIN OG FERDSEL. ÅRLIG DRØFTINGSMØTE MED DNT OG ANDRE SENTRALE AKTØRER? 

Hvis begge organisasjoner ser seg tjent med å diskutere enkelte problematiske områder, så kan det 

være svært nyttig å ha et årlig møtepunkt med blant annet DNT. Man ser for seg at da må man i 

forkant melde inn problematiske område og deretter i samarbeid med de lokale villreinlagene 

forsøke å finne en konstruktiv løsning. Et slikt dialogmøte kan være i tilknytning til fagdagen.  

 

9. DIGITALISERING AV BILDER FRA JON MELI – DRØFTING. 

Christian orienterte fra en samtale med Arne Nyaas om dette, og Fred Ivar orienterte kort om at det 

finnes en egen museumsstandard for digitalisering av gamle bilder. Selv om det nok er viktig å sikre 

Jon Meli sine foto for ettertiden, så har ikke styret nok kunnskap til å vurdere eventuell medvirkning 

fra Villreinrådets side nå.  


