Snåsa fjellstyre

MØTEBOK

Sak nr.: 01/22

Møtedato: 31.01.22

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysninger:
Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet.
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling og sakliste godkjennes.
VEDTAK:
Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Snåsa den 31.01.22

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder

Snåsa fjellstyre

MØTEBOK

Sak nr.: 02/22

Møtedato: 31.01.22

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr. 012.1

Referater
Hovedtrekk fra drifta inne:
- Prosjektsøknader
- Oppdatering inatur
- Årsavslutning/regnskap
- GDPR
- Evaluering/revidering tildelingsrutiner småviltjaka
Hovedtrekk fra drifta ute:
- Hyttedrift
- Bru Kvernsjøen
- Kadaverregistrering
Møter/befaringer:
- Digital fagsamling for fjelloppsynet
- Personalsamling
Orienteringssaker i møtet:
- Budsjettjustering 2022
- Prosjektsøknader 2022 (ettersendes)
- Reviderte administrative tildelingsrutiner i regulert periode småviltjakta (ettersendes)
- Varsel om mulig oppheving av vedtak fra MD
- Referat personalsamling
Forslag til vedtak:
Referater tas til orientering.
VEDTAK:
Referater tas til orientering.

Snåsa den 31.01.22

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder

Snåsa fjellstyre

MØTEBOK

Sak nr.: 03/22

Møtedato: 31.01.22

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Videreføring av samarbeidsavtale med Statskog om småviltjakt i
Luru statsallmenning
Hjemmel:
- Fjelloven § 23 og § 27
Saksdokumenter:
- Forslag til videreført samarbeidsavtale
Saksopplysninger:
Gressåmoen statskog er på 43 000 daa og ligger ved Gressåmoen gård, med statsallmenning
på alle sider. Området ligger rundt de indre delene av Lurudalsvegen, og jegerne som skal opp
i statsallmenningen på rypejakt går gjennom dette området. Fjellstyret leide inntil år 2010
jaktretten for småvilt her for et fast, årlig beløp. I 2011 ble det inngått ny samarbeidsavtale
med Statskog om småviltjakta i Luru statsallmenning. Denne avtalen er godkjent av både
Snåsa kommune og Miljødirektoratet, som kreves når statsallmenning skal legges til andre
områder i et jaktsamarbeid. Avtalen har hatt 5 års varighet, og ble sist fornyet i 2016. Statskog
foreslår nå 10 års varighet på avtalen.
Vurderinger:
For jegerne er denne avtalen gunstig i forhold til utøvelsen av småviltjakta i indre Lurudal.
Avtalen har fungert bra, og det anbefales at den videreføres uten endringer, med 10 års
varighet.
Forslag til vedtak:
For å legge til rette for utøvelsen av småviltjakta i Luru statsallmenning, viderefører Snåsa
fjellstyre samarbeidsavtalen med Statskog som vedlagt i saken.
VEDTAK:
For å legge til rette for utøvelsen av småviltjakta i Luru statsallmenning, viderefører Snåsa
fjellstyre samarbeidsavtalen med Statskog som vedlagt i saken.

Snåsa den 31.01.22

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder

Snåsa fjellstyre

MØTEBOK

Sak nr.: 04/22

Møtedato: 31.01.22

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Risikoprofil for fjellkassens midler – utsatt behandling
Saksdokumenter:
- Utsatt sak 31-21
Saksopplysninger:
Fjellstyret valgte i styremøte den 13. desember 2021 å utsette behandling av saken. Det er nå
lagt opp til en felles rådgivning for hele fjellstyret under styremøte den 31. januar 2022.
Rådgiver fra SMN1 deltar på Teams i møtet.
Vurderinger:
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Styrets behandling:
Styret deltok i felles rådgivning og diskusjon med Ellen Sofie Lona fra Sparebank 1 SMN.
Etter dette hadde fjellstyret en diskusjon og kom fram til følgende omforente forslag til
vedtak:
Snåsa fjellstyre ønsker å forvalte fjellkassens midler med lav risikoprofil. Inntil kr. 1 million
avsettes i fondet Odin Konservativ, som består av 75 % renter og 25 % aksjer. Øvrige midler
beholdes i plasseringskonto eller vanlig konto. Det gis fullmakt til styreleder og daglig leder å
bestemme eksakt beløp som plasseres i Odin Konservativ, etter en nærmere vurdering av
fjellstyrets likviditetssituasjon.
VEDTAK:
Snåsa fjellstyre ønsker å forvalte fjellkassens midler med lav risikoprofil. Inntil kr. 1 million
avsettes i fondet Odin Konservativ, som består av 75 % renter og 25 % aksjer. Øvrige midler
beholdes i plasseringskonto eller vanlig konto. Det gis fullmakt til styreleder og daglig leder å
bestemme eksakt beløp som plasseres i Odin Konservativ, etter en nærmere vurdering av
fjellstyrets likviditetssituasjon.

Snåsa den 31.01.22

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder

