
Referat fra årsmøte i Norsk Hjorteavlsforening 20.mars 2022 

- Godkjenning Innkalling og Saksliste 
o Innkalling og saksliste enstemmig godkjent 

- Valg av ordstyrer og referent for årsmøtet 
o Ordstyrer: Forslag; Lars Erik Almo. Enstemmig valgt 
o Referent: Forslag; Tor Anders Høgaas. Enstemmig valgt 

- Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
o Forslag 

▪ Arild Brattrud 
▪ Rita Helen Rønning 

o Enstemmig valgt 
- Årsmelding 2021 

o Ordstyrer leste opp årsmelding, den ble enstemmig vedtatt uten kommentarer eller 
endringer 

- Resultatrapport 2021 og Revisorberetning 2021 
o Regnskap gjennomgått og forklart av kasserer 
o Revisjonsberetning opplest, den var uten bemerkninger 
o Regnskap enstemmig godkjent 

- Forslag til budsjett for 2022 
o Forslag til budsjett lagt fram av kasserer 
o Kommentar rundt medlemskap i FEDFA, som påpeker at det er viktig å være med, 

selv om man ikke kan peke på hva man konkret får ut av det. 
o Budsjett enstemmig godkjent slik forslaget var 

- Medlemskontingent 
o Saken ble diskutert, og det ble enstemmig enighet om at man holder samme 

kontingent for 2022 
- Godtgjørelse til styret for 2021 

o Valgkomiteen hadde fremmet forslag om reduksjon i styrehonorar fra 10000,- til 

5.000,- på grunn av mindre aktivitet i styret siste år. 

o Saken ble diskutert, og det var stor enighet om at styret hadde gjort en god jobb, og 

mente at denne burde økes fra 10.000,- til 15.000,- 

o Det ble enstemmig besluttet at styrehonorar skulle være 15.000,- med denne 

fordelingen: 

▪ Styreleder   7.000,- 

▪ Kasserer   3.500,- 

▪ Øvrige 3 styremedlemmer  1.500,- 

- Valg 
o Møteleder la fram innstillingen fra valgkomiteen: 

▪ Leder  Mette Hågensen  1 år ny 
▪ Styremedlem Anders Wåla   2 år ny 
▪ Styremedlem Tor Anders Høgaas  2 år ny 
▪ Styremedlem     1 år ny 
▪ Styremedlem Stein Gunnar Clemetsen Ikke på valg 
▪ 1. vara      1 år ny 
▪ 2. vara  Liv Helen Hage?  1 år ny 
▪ Revisor  Johan Trygve Solheim  Gjenvalg 1 år 
▪ Valgkomite Siv Merete Marås  Ikke på valg 
▪ Valgkomite Arild Grøndalen   Ikke på valg 
▪ Valgkomite Lars Erik Almo   Ny 3 år 



o Kandidater til verv der ikke navn foreligger, har ikke valgkomiteen noen forslag, og 
det forventes benkeforslag. 

o Det ble gjort forsøk på å få Lars Erik og Halvor til å fortsette sine verv, eller gå 
inn som styremedlemmer, for å få mer kontinuitet i styret. De lot seg ikke 
overtale, men vil bidra i de kommende jordbruksforhandlinger og lære opp 
den neste kassereren i regnskapsprogrammet.  

o Det kom benkeforslag om at Lars Erik og Halvor kan bli varamedlemmer, og 
de bekreftet at de stilte som varemedlemmer til styret. 

o Ketil Grønnerud ble foreslått som styremedlem, og han takket ja til dette 
o Siden Lars Erik Almo gikk inn i styreverv, ble det foreslått at Dag Kjellevold, 

som trekker seg fra styret, går inn som medlem i valgkomiteen. 
 

o Valg ble gjennomført, og disse ble enstemmig valgt etter akklamasjon: 
▪ Leder  Mette Hågensen  1 år ny 
▪ Styremedlem Anders Wåla   2 år ny 
▪ Styremedlem Tor Anders Høgaas  2 år ny 
▪ Styremedlem Ketil Grønnerud  1 år ny 
▪ Styremedlem Stein Gunnar Clemetsen Ikke på valg 
▪ 1. vara  Halvor Aas   1 år ny 
▪ 2. vara  Lars Erik Almo   1 år ny 
▪ Revisor  Johan Trygve Solheim  Gjenvalg 1 år 
▪ Valgkomite Siv Merete Marås  Ikke på valg 
▪ Valgkomite Arild Grøndalen   Ikke på valg 
▪ Valgkomite Dag Kjellevold   Ny 3 år 

 
o Møtet hevet! 

 
Etter møtet ble det diskutert hva årsmøtet mener det neste styret bør ta tak i det neste året: 
  

o Jordbruksforhandlingene, fullføre arbeidet som er gjort, oversikt over ekstraordinær 
økning av kostnader skal dokumenteres før påske 

o Driftsgranskning, her mener årsmøtet at styret bør søke NIBIO på nytt om midler til 
driftsgranskning 

o Jobbe fram gode og dokumenterte krav for jordbruksforhandlingene 2023 
o Utrede mulighet for fagsamling også utenom den ordinære som er sammen med 

årsmøtet 
o Problematikk rundt rovdyr; nødverge og erstatning 
o Ifølge rulleringsplan er neste fagsamling i området Bergen 

 
 
Hamar  20/3 2022 
Tor Anders Høgaas 
Referent 
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Rita Helen Rønning     Arild Brattrud 


