Nordland Utmarkslag
Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Til medlemslagene

Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012
Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar på Fauske hotell kl. 18:00. NU
ønsker å fortsette ordningen med å kombinere årsmøtet med et seminar med utmarksrelaterte
tema. Utmarksseminaret blir avholdt 17.-18. februar på Fauske hotell. Vedlagt er invitasjon,
foreløpig program og påmeldingsskjema for utmarksseminaret. Medlemmer av lag tilsluttet NU
betaler redusert pris ved deltagelse på utmarksseminaret. Ser fram til å møte dere på
årsmøte/utmarksseminar!

Kontaktinformasjon/ nye i verv:
Det blir avholdt mange årsmøter rundt omkring i lagene i disse tider, og mange nye verv blir fylt.
For å sikre at informasjonen fra Nordland Utmarkslag kommer fram til rette vedkommende er det
viktig gi beskjed om eventuelle endringer til nordland.utmarkslag@bondelaget.no (se kontaktinfo
utmarkslag nedenfor). Det er også ønskelig at alle utmarkslagene oppgir sin e-postadresse for å
lette utsendingen av informasjon til medlemslagene. Bladet ”Fisk og Vilt” legges ved.
Årsmelding og regnskap for Nordland Utmarkslag for 2011 blir ettersendt.
Mvh.
Vidar Bentsen
Sekretær Nordland Utmarkslag

__________________________________________________________________________________________
Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 383
Sjøgata 33
8001 Bodø
E-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no

Telefon
75 50 60 68

Telefax:
75 50 60 61

Bankgiro:
9365.10.52597

Nordland Utmarkslag
Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
OG INVITASJON TIL UTMARKSSEMINAR
Det innkalles med dette til årsmøte m/utmarksseminar i Nordland Utmarkslag.
Sted for årsmøtet er Fauske hotell. Samlingen starter fredag kl. 11:30 og avsluttes lørdag kl.
14:00. Årsmøtet vil avholdes fredag 17. februar kl. 18:00.
På seminaret vil vi ta opp temaer som strekker seg fra hjorteviltforvaltning – fremtidig forvaltning
– rovvilt – til forvaltning av laks.
Kursavgiften er satt til kr. 900,- per person for de som er medlemmer av Nordland Utmarkslag.
Denne inkluderer full pensjon på hotellet og overnatting i enkeltrom. For ikke-boende deltakere er
prisen for dagpakke u/middag kr. 350,-. Dagpakke inkl./middag kr. 500,-. For de som ankommer
torsdag 16. februar vil overnatting fra torsdag til fredag koste kr. 900,- per person i tilegg til
kursavgift. Kursavgift betales direkte til hotellet.
Kursavgiften for de som ikke er medlemmer av Nordland Utmarkslag er satt til kr. 1700,-.
Dagpakke u/middag kr. 500,- pr. dag. Dagpakke inkl./middag kr. 700,-.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. februar.
Nordland Utmarkslag ønsker alle hjertelig velkommen.
Påmeldingsfristen er 1. februar 2012.
Benytt gjerne vedlagte påmeldingskjema og send det til Nordland Utmarkslag, pb. 383, 8001
Bodø, faksnr.75 50 60 61 eller pr. e-post til nordland.utmarkslag@bondelaget.no.
Spørsmål kan rettes til Vidar Bentsen,
tlf. 75 50 60 68, e-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Vidar Bentsen
Sekretær, Nordland Utmarkslag

Program Årsmøte m/ seminar på Fauske 17. og 18. februar 2012
Fredag 17. februar
11:30
12:00

Registrering
Velkommen, orientering om seminaret
v/Rune Amundsen, leder Nordland Utmarkslag

12:20

Lunsj
Moderne hjorteviltforvaltning mot år 2015
v/ Paul Harald Pedersen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Kommunens målsetting for hjorteviltbestanden
v/ Erik Lund, Direktoratet for Naturforvaltning
Pause m/kaffe
Vilt og trafikk
v/ Paul Harald Pedersen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Pause m/kaffe og kaker
Diskusjon

17:30
18:00
20:00

Avslutning
Årsmøte Nordland Utmarkslag
Middag

Lørdag 18. februar
07:30

Frokost

08:30

Kan vi stole på ettersøkshunden?
v/ Sigbjørn Stokke, NINA
Nordland Fylkeskommunes nye rolle innenfor forvaltningen
v/ Johannes Bolstad, rådgiver Nordland Fylkeskommune
Pause m/kaffe
Rovvilt; Etter rovdyrforliket
v/ Øyvind Skogstad, Fylkesmannen i Nordland

11:45

Lunsj
Omleggingen i forvaltningen av anadrom fisk; laksefiske i 2012
v/ Fylkesmannen i Nordland
Et eksempel på kommunal elgforvaltning, Steigen.
v/ Gunnar Svalbjørg, Steigen kommune

14:00

Avslutning

Nordland Utmarkslag
Opprettet av Norges Bondelag
og Norges Skogeierforbund

PÅMELDINGSSKJEMA UTMARKSSEMINAR
Fauske hotell, 17. -18. februar 2011

Fra______________________________________ påmeldes følgende:

Navn og adresse:

Stilling/verv:

Medl. Enkelt- DobbeltNU
rom
rom

_____________________________
Sted/dato:

Kun
Kun
Middag
dagpakke dagpakke fredag
fredag
lørdag

____________________________
Underskrift:

Sendes:
Nordland Utmarkslag, Postboks 383, 8001 Bodø,
eller bruk
faksnr. 75 50 60 61
e-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no

Påmeldingsfrist: 1. februar 2012
(Fristen må overholdes av hensyn til hotellbestillingen. Påmeldingen er bindende, og det
lønner seg å være tidlig ute!)

VIKTIG: Kontaktinfo Utmarkslag
Besvares uansett om laget skal delta på seminar/årsmøte!
For å gjøre informasjonsflyten enklere mellom medlemslagene og sekretariat/styret, er det
svært ønskelig at ditt lag fyller ut informasjonen under. Dette gjør jobben med å sende ut
informasjon/viktige meldinger til lagene svært mye enklere.
Da sekretariatet har begrenset kapasitet vil det være mye relevant informasjon som ikke blir
tilsendt alle medlemslagene. Kontaktinformasjon, da særlig e-mail, er et viktig redskap for å
få fortgang på slik informasjon. Medlemsalgene vil da særlig være de som tjener på å sende
inn kontaktinformajson.

Navn på utmarkslag:…………………………………………………………………………..
Oppstartsår (når ble laget medlem i NU):…………………………………………………….
Leder/kontaktperson:………………………………………………………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………………….
Tlf:……………………………………………………………………………………………

E-post:………………………………………………………………………………………..

Kontaktinfo kan også sendes på e-mail:
nordland.utmarkslag@bondelaget.no

