Elgregionråd Øst (ERRØ)

VEDTEKTER FOR ELGREGIONRÅD ØST (ERRØ)
§1

Elgregionråd Øst

Elgregionråd Øst er et samarbeidsorgan for elgforvaltning for vald med driftsplan innen
hele/deler av følgende kommuner: Kongsvinger, Eidskog, Nes, Aurskog-Høland, Fet, Sørum
og Sør-Odal.

§2

Formål

Formålet med Elgregionråd Øst er aktivt å påvirke forvaltningen av den felles elgstammen.
Elgregionråd Øst skal arbeide for en langsiktig forvaltning av elgbestanden som gir stabil
produksjon og høy avkastning, tilpasset leveområdets bæreevne og skader på jord og skog.
Elgregionråd Øst skal:
− utarbeide veiledende målsetning og retningslinjer for forvaltningen av
elgbestanden i området
• komme med forslag til stammens størrelse
• samordne forvaltningsrammer, herunder avskytningsregler
− sikre samlet informasjon om elgstammen.
− være kontaktforum i saker som vedrører elgforvaltningen i området.
− ivareta medlemmenes interesser vedrørende elgforvaltning herunder forhold til
rovvilt.

§3

Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av elgforvaltningsråd eller vald med driftsplan og bygger på de til
enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak gjort i årsmøtet. Utmelding kan skje skriftlig til
styrets leder før årets utgang.

§4

Styre

Elgregionråd Østs virksomhet administreres av et styre. Styret består av et medlem med
personlig vara fra hver kommune, bortsett fra Fet og Sørum som har felles vald. Sammen har
Fet og Sørum et styremedlem med vara. Styremedlemmene med vara velges i hver kommune.
Årsmøtet kan utvide styret med en representant med vara.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme.
Styret skal blant annet:
− lede Elgregionråd Østs virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og
årsmøtevedtak.
− arrangere årsmøte.
− utarbeide forslag til arbeidsplan og budsjett.
− utarbeide forslag til retningslinjer for elgforvaltningen.
− føre regnskap med Elgregionråd Østs midler.
− utarbeide årsmelding til årsmøtet.
− utarbeide forslag til eventuell medlemsavgift.
Det skal føres protokoll fra styrets møter og forhandlinger som skal sendes alle tilsluttede
vald.
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§5

Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år senest 30. mars. Årsmøtet utgjøres av styret samt en fra
hver kommune, hertil en representant sammen med den representant som årsmøte har utvidet
styret med (ref. § 4 Styre). Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst tre
uker før årsmøtet. Saksliste, årsmelding, regnskap, samt nødvendige vedlegg sendes med
innkallingen.
Årsmøtedeltakerne har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet innkalles av styret.
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende minst en uke før
årsmøte.
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte.
Årsmøte skal:
− velge møteleder og referent.
− behandle årsmelding.
− behandle regnskap.
− behandle budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
− behandle forslag til elgforvaltning.
− fastsette evt. avgifter.
− behandle innkomne saker.
− velge leder (årsmøte er ikke bundet til de valgte fra kommunene).
− velge nestleder, sekretær og kasserer.
− velge revisor.
− referat skal sendes alle tilsluttede vald.

§6

Medlemmenes forhold til driftsplan og rapportering

Medlemmene skal:
− bestrebe seg på å nytte vedtatte retningslinjer ved utarbeidelse av egne driftsplaner
og avskytingsavtaler.
− rapportere til styret i.h.t. fastsatte tidsfrister om
• fellingstall
• sett-elg skjema
• vekt på alle dyr
• evt. innlevere kjever m.m. i.h.t årsmøtevedtak
• fallvilt
• evt. annet i henhold til årsmøtevedtak.

§7

Vedtektsendringer

Endringer av vedtekter kan bare foretas av årsmøtet.

Revidert 20.03.2014

Etablert og vedtatt første gang 20.3.2001

Side 2 av 2

