
Alvdal Grunneierlag SA 

 

Årsmelding for 2015  

Årsmøtet for 2014 ble avholdt den 16.04.2015 på Storsteigen vgs. 

Det var 15 medlemmer som møtte fram.  

Møteleder var Leif Langodden. 

Styret har bestått av: 

Gudmund Tronsmoen  valgt  2015 valgt til leder for 1 år 

Mona Murud    valgt 2015 for 3 år 

Vidar  Steigen         gjenvalgt 2014 for 3 år 

Erik Gjelten Dystebakken             gjenvalgt  2013 for 3 år 

Anne Marie Brænd   valgt 2014  for 3 år    

Svein Emil Samuelshaug  valgt 2013 for 3 år  

 

Varamedlemmer til styret et år:  

1. Per Arne Eggen 2. Kristian Ulvund 3. Per Bjørn 

(alle gjenvalgt i 2015) 

 

Revisorer med vara for 1 år:  

1. Audun Eggset med vara Jon Arne Hårdnes 

2. Erling Steigen med vara Kari Ann Kristiansen 

(alle gjenvalgt i 2015) 

 

Medlem i valgkomite for 3 år: 

Knut Magnar Holmen, ny (valgt i 2015) 

Leder valgkomiteen for 1 år: 

Roald Haug  ny (valgt i 2015) 

Møteleder for årsmøtet for 2015: 

Tor Steimoeggen (ny 2015)  med vara Leif Langodden (ny 2015)   

 

 



 

 

 

Styrets beretning 

Vi har avholdt 5/2 styremøter 2015/2016,  og styreleder, oppsyn og sekretær har hatt mange  

arbeidsmøter. Arbeidet i styret har fungert godt, med stort engasjement av medlemmer og 

ansatte. 

Sekretær Geir Skillebæk har vært permittert deler av året, og ønsket etter hvert å si opp 

sekretærjobben. Styret har allikevel fått sårt tiltrengte råd fra Geir om driften av laget, noe 

som har vært avgjørende for styret. Etter rådslaging har styret landet på å kjøpe 

sekretærtjenester fra Vekstra ved Magnar Tronsmoen fra 08.06. Han har også tatt over 

regnskapet som Vekstra ved Tor Eggestad tidligere har ført. Dette sammen med andre 

oppgaver som Magnar har, gjør at han kan sitte på kontoret på Meierisalen hver fredag og 

være fysisk tilgjengelig for Alvdal Grunneierlag. Magnar kan treffes på tlf. alle øvrige dager i 

uka. Men Geir fortsetter i jobben som oppsyn. Det er dette han ønsker, og vi er svært 

fornøyd med det.  

Oppgaver som er arbeidet med: 

Behandlet søknader elgjakt og småviltjakt. 

«Jaktledermøte»  16. september.  

Tilslutning til «Fishspot». (Medlemsmøte med orientering om Fishspot, Jaktspot og 

Viltrapporten 19.  januar 2016.) 

Gjennomgang av forslag til forretningsplan utarbeidet 2010. 

Det er sjekket opp vedr. kadaver-container. Det er gjort en endring i jaktinstruks gjeldende 

ungdyr med følgende ordlyd: "Piggokse med en ren pigg på hver side, defineres som ungdyr." 

Etter henvendelse fra Bjørn Olav Frank. 

Det var noe medieinteresse om hvorvidt vi tillater rypejakt, da det var lite rype. 

Det har vært et krevende og hektisk år på mange måter. Mye har dreid seg om å bli kjent 

med lagets oppgaver/rutiner, og finne forbedringspunkter. Styret mener at det som er gjort 

vil gjøre at laget driver lettere i året som kommer. Dette har imidlertid ført til ekstra bruk av 

ressurser, noe som vises i regnskapet. 

 

 

 

 

 



Aktuelle tall fra 2015 

     2015   2014 

Utført markberedning  408   600 

Solgt småviltkort   209   212 

Solgt beverkort   24     10 

Solgt rådyrkort   81     69 

Hjort felt i valdet   27     13 

Elg felt i valdet   130   115 

     

 

 

Regnskap 2015 

Blir lagt ut etter revisjon 

 

Planer for 2016 

Forslag til ny betsandsplan for elg blir laget for behandling i årsmøte.  

Priser på jakt for 2016 – og fiske for 2017. Se innkalling.  

Styret ønsker å jobbe for at jakt-og fiskeadministrasjon skal være kostnadseffektiv, og lett og 

rask å forholde seg til for jegere, fiskere og rettighetshavere. 

Åpent møte sammen med Alvdal Turforening den 26. april angående tillatelser for bruk av 

eiendommene til løypetrasseer. 

Jaktledermøte til høsten. 

 

Valgt i 2015 

Gudmund Tronsmoen  valgt  2015 valgt til leder for 1 år 

Mona Murud    valgt 2015 for 3 år 

Varamedlemmer til styret et år:  

1. Per Arne Eggen 2. Kristian Ulvund 3. Per Bjørn 

(alle gjenvalgt i 2015) 

 



Revisorer med vara for 1 år:  

1. Audun Eggset med vara Jon Arne Hårdnes 

2. Erling Steigen med vara Kari Ann Kristiansen 

(alle gjenvalgt i 2015) 

 

Medlem i valgkomite for 1 (3) år: 

Knut Magnar Holmen, ny (valgt i 2015) 

Leder valgkomiteen for 1 år: 

Roald Haug  ny (valgt i 2015) 

Møteleder for årsmøtet for 2015: 

Tor Steimoeggen (ny 2015)  med vara Leif Langodden (ny 2015)   

 

Innkomne saker 

Forslag fra Tommy Stormoen: 

Vedr. krav om 2 fullmakter ved søkning på elgjakt. Se vedlegg. 

Forslag fra Annar Wintervold: 

Vedr. utgifter til regnskap øker i forhold til omsetning. Se vedlegg. 

Forslag fra styret: 

Vi ber årsmøtet i AGL om å oppfordre fiskelag om å avholde årsmøter snarest. 

 

Alvdal 29.3.16 

 

Styreleder      Sekretær 
Gudmund Tronsmoen    Magnar Tronsmoen 
s/       s/ 


