Referat fra styresmøte i Verran og Inderøy Fjellstyre. Tirsdag 17/4-18 på butikken på
Verrastranda, kl 1800.
Disse møtte: Ole Tronstad, Ole A Iversen, Bjørn Skjelstad, Leif Jåma, Grete Mari Sand og Hans Tettli.
Lena Heggstad hadde meldt forfall og vara hadde ikke anledning til å møte.

Sak 8/18. Orienteringer.
-

-

Svar på brev fra Sturla Vandsvik om jakta i Simadalen. Kopi vedlegges møtebok og
sendes ut til styret.
Forsikring på personer innleid av fjellstyret. Det er ordnet en bedre forsikring til
personer som blir engasjert av fjellstyret til forskjellige oppgaver.
Vedlikehold hytter. Flere hytter er beiset de siste årene, og dette fortsetter vi med.
Strømseterveien. Kontakt med NTE, de tar ikke opp tråden med skilting etc, fjellstyret
tar med ny mann fra Statskog på befaring til våren.
Daglig leder tar et nytt møte med hytteeierne ved Sørenvatnet om dammen.
Daglig leder hadde et møte med Per Følstad, Birger Bakken og Ole Amundsen etter at
de hadde sendt et bekymringsbrev om rypebestanden på fjellet. Forskjellige tanker
kom frem, ikke helt enige om hvor stor stammfuggelbestanden er. Styret vedtok at
fjellstyret tar kontakt med Hint om en eventuell bestandsplan for rype i Sandseter
Statsalmenning.
Spørsmål fra Leif Jåma om inntekt på de 3 jaktfeltene våre.
Simadalen 1, inntekt 2017: 28975,- uten fellingsavgifter.
Simadalen 2, inntekt 2017: 34558,- uten fellingsavgifter.
Malbua,
inntekt 2017: 32708,- uten fellingsavgifter.
Sørenvassmarka,
2017: 14295,- uten fellingsavgifter.

Sak 9/18. Årsberetning for 2017.
Årsberetningen ble lagt frem på møtet og ble enstemmig godkjent.

Sak 10/18. Regnskap for 2017.
Regnskapet for 2017 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
Sak 11/18. B-sak.

Sak 12/18. Søknadsdato og antall kort som skal legges ut for rypejakta 2018.
Som tidligere nevnt ble det felt ca 350-390 ryper i 2017. Bestanden er ikke meget stor, men
større enn på mange år. Vi diskuterer saken i styret.

Forslag til vedtak: Søknadsdato blir lørdag 5/5-18 kl 0900, på mail. Vi legger ut som tidligere 30 kort
til utenbygds, og 20 kort til innenbygds. I de kortene, inngår 6 hytter med 12 kort. Bag limit blir
bestemt etter taksering i august.

Vedtak: Det legges ut 6 hytter med til sammen 14 kort. ( Ormsetstua med 4 kort, de andre 5 hyttene
med 2 kort hver)
Daglig leder utarbeider en pris for hyttene inkludert jaktkortene.
I tillegg legges det ut 13 stk kort til innenbygdsboende, og 23 stk kort til utenbygdsboende.
Dette gir en reduksjon i antall kort med 6 stk mot tidligere år.
Søknadsdato blir 5/5-2018 kl 0900, søknader før 0900 blir forkastet.
Bag limit og jakttid bestemmes etter taksering i august.

Prisene ble: Ormsetstua en uke med 4 kort:

13400,-

Ormsethytta en uke med 2 kort:

7700,-

Simadalshytta en uke med 2 kort:

7700,-

Langvassnaustet en uke med 2 kort: 7200,Mefjellshytta en uke med 2 kort:

8000,-

Valtjernhytta en uke med 2 kort:

6700,-
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