
Årsmøtereferat ERRØ 29. mars 2016 kl 17.00 

Aurskog - Høland kommunehus. 

 

Til stede:  

Kongsvinger: Jens Christian Delphin 

Sør – Odal: Thomas Stang 

Nes: Anders Kjus.  

Sørum/Fet: Ole Henning Hoel, Leif Taaje og Halstein Flesland.  

Aurskog / Høland: Rolf Holm og Sten Ivar Tønsberg.  

Eidskog: Lorentz Sæthern hadde meldt frafall.  

For UAØ: Pål Sindre Svae 

 

Rolf ønsket velkommen til møtet og dagens agenda.  

Styret gikk gjennom epost fra Rolf datert 22.mars. 2015 var et år hvor det ble nøstet sammen 

data så godt det har latt seg gjøre. Økonomien ble også arbeidet hardt med på slutten av året. 

Det ble søkt alle kommunene, men ikke søkt fylkeskommunene.  Det betyr at det ikke kom 

inntekter fra FK, slik at vi må ta tapet enn så lenge, da det er utført arbeid.  

 

Sak 1.  Valg av møteleder og referent  

Rolf valgt som møteleder og Pål Sindre som referent.  

     

Sak 2.  Årsmelding og regnskap for 2015  

Regnskap: Regnskapet ble gått igjennom av Rolf. Budsjettet for 2015 skilte seg fra 

regnskapet, ved at det ble en lavere inntekt enn budsjettert.  Det er et underskudd på 20009,- 

på ordinær drift.  Det er ikke inntekter på prosjekt, men vi har utgifter.  

Det gir et underskudd på 49300 kr på prosjekt, som gir et underskudd på 69309 kr totalt. 

Dette forsøkes rettes opp ila de neste årene.  

Utgående balanse: 84012 kr. 33500 kr i fordringer. Her er de fleste betalt inn per i dag. 

Egenkapital: 117512,-.  

Regnskapet er revidert av Sundby, med noen kommentarer.  

Kommentar: Nye rutiner for å få inn tilskuddene fra kommunene? Skal vi starte å sende 

faktura?  



Styret arbeider med dette fremover.  

Spørsmål: Hvem er prosjekteier på uthegningsprosjektet? Er det ERRØ eller NINA? 

Svar: Det er Austrheim (NTNU) som driver prosjektet. I 2016 blir kvistundersøkelsen 

finansiert av NINA. Økonomi med NTNU og NINA – hvem søker og betaler? Når kan vi 

få en form for rapport?  

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes av årsmøtet, med de kommentarene som er nevnt over.  

 

Årsmeldingen: Rolf leste opp årsmeldingen fra styret. Årsmeldingen sendes ut sammen med 

referatet, da det ikke forelå før årsmøtet.  

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet.  

 

Sak 3.  Budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år  

Budsjett 2016: Hoel og Holm redegjorde for budsjettet. 

Vi forsøker å øke tilskuddene fra kommunene med 1000 kr per kommune.  

 

Endringer: Øker budsjettert kostnad og inntekt på prosjektet:  

- Inntekt NTNU: 40 000  

- Inntekt FK: 20 000 

- Utgift 45 000 kr – uthegningsprosjekt.  

 

Vedtak: Budsjettet godkjennes med den endringen.  

 

Arbeidsplan 2016:  

- Fortsatt registrerer bestanden på en god måte: 

o ERRØ - skjema må benyttes for å ikke miste data.  

o Kan også legges inn for A/H – selv om A/H har opprettet bruk av 

Viltrapporten.  

o Valdene kan også benytte Settogskutt.no, men kun som evt tillegg til 

orginalskjema fra ERRØ.  

- Prosjektene går sin vante gang. ERRØ skal opprette enda bedre dialog med 

prosjektdeltagerne i 2016, da det er behov for å fastsette ansvar og arbeidsfordeling.  



- Ulven må tas med i arbeidet i 2016. De to (minimum) revirene som er i helhet i ERRØ 

tar om lag 300 elg årlig (ifølge forskning). Dette har konsekvenser for elgbestanden, 

og vi må ta grep i forvaltningen.  

 

Sak 4.  Status for elgbestanden og retningslinjer / råd for videre 

elgforvaltning  

 Pål Sindre redegjorde for bestandsdata etter jakten 2016.  

ERRØs råd for avskytningen i 2016:  

- Maksimalt 10 % voksen okse 

- Maksimalt 10 % voksen ku 

- Minimum 40 % kalv 

- Maksimalt 40 % ungdyr.  

- Redusere kvotene – antall i avskytningen.  

 

Sak 5.  Innkomne saker 

Det var ingen innkomne saker.   

  

 

Sak 6.  Valg i henhold til vedtektene (leder, nestleder, sekretær, kasserer, 

revisor)  

Forslag: Leder: Lorents Sæthern for 1 år.  Valgt.  

 Nestleder: JC Delphin for 1 år. Valgt.  

 Sekretær: ikke på valg. UAØ er innleid.  

 Kasserer: Ole Henning Hoel valgt for 1 år – men formelt ikke i styret.   

 Revisor: Lars Henrik Sundby. Valgt. 

 Styremedlem: Sten Ivar, Rolf Holm, Halstein Flesland, Thomas Stang. Valgt. 

 

Årsmøtet heves ca kl 18.45.  

For styret, 

Pål Sindre Svae, UAØ.  


