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Sak 1.  Årsberetning 

 

Nord-Østerdal Røros elgregion Årsmelding for 2019 
 

Styret har etter årsmøtet i 2019 hatt følgene sammensetning: 

 

Leder: 

Erlend Vingelen Tolga 

 

Styremedlemmer: 

Per Morten Bangen, Tynset 

Bjørnar Johnsen, Engerdal 

Per Høistad, Os 

Siri Langen, Røros 

Olav Kullbotn, Ålen 

Eivind Haugseth, Øvre Rendal 

 

Elin Graven, Vekstra Nord Øst regnskap. 

Nord Østerdal Utmarkstjenester v/ Hans Bull øvrige sekretærtjenester. 

 

Aktivitet: 

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 30 april på Vauldalen Fjellhotell på Røros, samtlige 

medlemsområder var representert. Det har i løpet av arbeidsåret vært 1 styremøte, og flere 

arbeidsmøter mellom leder og sekretær. 

Det er også i løpet av siste året vært gjennomført møte med Røros vestre for samarbeide om 

bestandsplan og videre samarbeid. Røros Vestre ønsker å tilpasse sin bestandsplan til 

bestandsplanen vår i 2020 og en målsetning om medlemskap fra og med 2022. 

Leder har deltatt på møte med Oppland fylkeskommune for å presentere NØRE for 

rettighetshavere i Oppland. Dette for å prøve å få rettighetshaverene til å organiseres seg og 

samarbeide over større områder. 

Elgregionen sendte inn høringsinnspill i forbindelse sak i Fylkesutvalget (behandling av 

forskrift om jakttider, innskrenket jakttid for elg på Røros) til Trøndelag Fylkeskommune. 

NØRE ytret at Røros kommune ikke burde innvilges innskrenket jakttid 31.10 som den eneste 

kommune i Trøndelag. Følgende punkter ble påpekt: 

1. NØRE kunne ikke se at det forelå noe ny dokumentasjon på uttalelser fra hverken 

reindrift-, RJFF- eller andre brukergrupper på Røros. 

2. NØRE påpekte at store deler av Nord-Østerdal - Røros elgregion har en stamme i 

vekst. Jakttidsramme vil være et sentralt verktøy for å håndtere bla. bestandsmessige 

svingninger og måloppnåelse i bestandsplanperioder. Konsekvensen av innskrenket 

jakttid kan medføre at et viktig virkemiddel blir borte.  



3. NØRE påpekte at rettighetshavere selv bør ha muligheten til må bestemme 

innskrenket jakttid innenfor gjeldene jakttidsramme, uten at dette er forskriftsfestet. 

Det kan være at målsettinger i bestandsplanen/avskytingsplanen ikke er oppfylt det 

kan være for lav avskytingstall, mv., som kan påvirke bestandsforvaltningen. Om det 

er behov for lokale tilpasninger vedrørende risiko for forstyrrelser i reinbeiteområder, 

kan dette vurderes i samråd med reindrifta uten at det skal kunne påvirke lokal 

forskriftsfestet jakttid for Røros kommunen som helhet.  

Hele høringsuttalelsen kan leses på Trøndelags fylkeskommunes nettsider,  

Sak i Fylkesutvalget datert 07.05.2019, saksnr. 106/19.   

 

Det er i år muligheter for en revidering av bestandsplaner for de 2 neste årene. 

Møtevirksomheten ifbm med dette ble effektivt stoppet av tiltak for å forhindre spredning av 

covid 19. Dette har også medført utsettelse av årsmøtet. Det ble på grunn av manglende 

muligheter for møter, tatt kontakt med de vald som har høy avskytingsprosent. Disse ble 

anmodet om å øke sine kommuner om økt kvote for de 2 neste årene. 

Overvåkningstakst er gjennomført i Engerdal, Os, Tolga, Tynset og Øvre Rendal. 

I tillegg har leder og sekretær hatt flere arbeidsmøter. 

Sekretær har gjennom året sendt søknader angående foring til det offentlige, 

viltfondssøknader, løpende oppgaver med henvendelser, regninger, e-post, den ukentlige 

kontakten med regnskap og generelt arbeid med å holde oversikt over organisasjonen.  

 

Det er på grunn av påvist «skrantesyke» på rein og elg fortsatt et generelt fôringsforbud i vårt 

område. NØRE har søkt mattilsynet, og fått tillatelse til å fôre for å holde elg borte fra vei og 

jernbane. Vi har i den forbindelse søkt, og fått tilskudd fra Statens vegvesen og Bane Nor for 

planmessig fôring for å holde elgen borte fra jernbanen og RV 3. 

Vi fikk tillatelse til dette i Os, Tolga, Tynset og Ålen. I Engerdal fikk vi avklart med 

mattilsynet at vi fikk lov til å fôre, hvis omfanget av påkjørsler økte utover vinteren.  

 I vinter har elgen kommet ned i dalførene i større grad enn foregående år. Dette på grunn av 

store snømengder og tidlig vinter i tillegg til en økende elgstamme. Det har i år ikke vært 

fôrmangel, slik at fôring ble igangsatt for å minske påkjørsler. Nivået på fôringen i 2019 

bærer preg av fôrmangel, men for denne vinteren (2019/2020) er dette mer på nivå med en 

normal sesong.  

 

 



Utvikling i elgstammen: 

Østre område: 

Vi skal i år revidere kvoter og bestandsplan, og vi evaluerer utviklingen ut fra de data som er 

tilgjengelig hvert år. 

Ut fra vurderinger gjort ved inngangen til denne bestandsplanen tolkes det slik at Østre i de 

foregående årene vurdert å være innenfor målsetningen, men at det nå er i ferde med å få en 

økt stamme 

I østre området, inklusive de som ikke er medlem, har uttaket i høst vært omtrent som 

foregående år.  Uttaket i 2019 var 258, 259 dyr i 2018, 261 dyr i 2017, 237 dyr i 2016 og 235 

dyr i 2015. Fellingen i 2019 var mindre enn antatt sett ut fra utviklingen i elgstammen. Det ble 

i enkelte vald uventet lav fellingsprosent. Dette kan det være forskjellige årsaker til, men en 

av tilbakemeldingene er at det generelt virker som at elgen under høstens jakt var ujevnt 

fordelt, samtidig som ble veldig tidlig vinter som har påvirket jaktutøvelsen. 

Det er med bakgrunn i overnevnte vurdering tatt kontakt med vald med høy avskytingsprosent 

om å øke kvotene for de 2 neste årene. 

Det har for 2019 vært gjennomført beitetaksering i Engerdal. For prøveflater viser 

overvåkningstaksten en skadegrad på 2,1. 

I deler av østre området har det vært og er en stor skjevhet i uttaket med hensyn på kjønn i de 

siste årene. Det tas ut en for stor andel hanndyr. Fordelingen mellom ho og hanndyr må være i 

fokus i denne bestandsplanperioden, selv om det i østre er en fordeling av ku/okse i bestanden 

som er innenfor målsettingen. I flere områder i østre begynner nå ku/okseforholdet å bli 

høyere enn målsettingen.  

Ved skjevhet i uttak, bør dette justeres innenfor samme bestandsplanperiode, og dette bør da 

medføre et betydelig høyere uttak av hunndyr neste 2 årene. 

 

Vestre område: 

I vestre område har vi nå en økende elgstamme. Vi ligger fortsatt innenfor målsettingen i 

beitegrad etter vinteren 2018/2019, men beitegraden øker. I vinteren 2019/2020 har det vært 

veldig store snømengder. Dette har medført at det aller meste av elgen har trukket ned i 

glåmadalføre. Dette sammen med en økende elgstamme har økt trekket til tradisjonelle 

vinterområder denne vinteren. Dette vil høyst sannsynlig gi seg utslag i økte beiteskader. Vi 

har i flere år vært innenfor målsetningen om en beitegrad under 2,0. For å holde oss innenfor 

denne målsetningen framover må vi øke avskytingen. 



Overvåkningstakstene etter vinteren 2018/2019 viser noe økning, men innenfor målsettingen. 

Samlet for vestre del viste overvåkningstaksten en skadegrad på 1,9.  

Oversikt over beitetakstene er vist i tabell 1. 

 

For vestre området ser det ut fra de tallene som foreligger, at det er en økning i elgstammen.  

Det er i inneværende bestandsplan lagt opp til en økning av kvoter for vestre område i sin 

helhet, etter høstens felling ble det felt mindre elg enn i 2018. Dette var noe overaskende, da 

det ble ut fra en vurdering om en økt stamme forventet et høyere uttak. 

Noe av forklaringen ligger nok med veldig tidlig vinter med mye snø i en del områder, og at 

elgstammen har vært ujevnt fordelt mellom valdene. Det har også vært en spesiell situasjon 

med et ulvepar som var etablert i Østre deler av Rendalen, som har påvirket jaktutøvelsen i 

disse områdene. Det er i Vestre området anmodet om økte kvoter i alle områder fra og med 

Tolga kommune og nordover. 

Uttaket i vestre inklusive de som ikke er medlem for 2019 var 629 dyr, 638 dyr i 2018, 626 

dyr i 2017, 607 dyr i 2016, 584 dyr i 2015 og 599 dyr i 2014.  

 

Sett elg 

Det ble i 2018 innført en ny måte å føre sett elg skjema på. Det har vært varierende 

informasjon fra kommunene ad dette, og det er også noe varierende måte dette følges opp av 

jaktlag og vald. Det er viktig at nye rutiner følges opp slik at vi får et tallgrunnlag vi kan 

benytte for å vurdere utviklingen i vår elgstamme.  

Det er også et annet problem som har dukket opp etter at vi gikk over til elektronisk føring. 

Det er en del jaktlag som slurver med føringen av skjema, spesielt etter første jaktuka. Dette 

merkes ved at det nesten ikke registreres jaktdager uten at det er skutt elg, selv om valdene vet 

at det har vært jaktet av jaktlagene. Dette må følges opp av valdene. Vi ser på statistikkene at 

ant dagsverk sank betydelig i de fleste områder i den perioden dette ble innført.  

 

Beitetakster  

Det ble i arbeidsåret utført beitetakst på tilsammen 31 prøveflater fordelt på 5 kommuner. 

Nytt for året er at også Engerdal er tatt med i taksten. Beitetakstene blir gjennomført som 

overvåkingstakst etter «SKI/solbraa» -metoden, der siste års beiting på utvalgte indikatorarter 

(Furu, bjørk, ROS og vier) blir vurdert. NØRE har en målsetning om en beitegrad på under 2 

for furu jf. pågående bestandsplaner. Beitetakstresultater fra 2019, samt trender og utvikling 

er presentert i tabellene nedenfor.   



Bilde: Beitetakst 2019, her representert fra Os Kommune. Denne 
enkeltfurua får tildelt beitegrad 1. 

Tabell 1: Resultater beitetakst 2019.  

2019 Furu Bjørk ROS + vier 

Tynset 1,84 2,70 3,37 

Os 1,52 2,48 3,88 

Engerdal 2,15 3,50 4,00 

Tolga 1,89 2,59 3,72 

Rendalen 2,22 2,26   

Gj. Snitt 1,92 2,71 3,74 

 

Tabell 2: Tabellen viser gjennomsnittlig  

beitegrad av siste års beiting i hele arbeids- 

området i årene 2014-2019.  

 

 

 

 

 

 

Kommune År Furu Bjørk ROS+vier 

Os 

2014 1,4 1,5   

2015 1,4 1,4   

2016 1,3 1,4   

2017 1,4 1,4   

2018 1,9 1,7   

2019 1,5 2,4 3,8 

Tolga 

2014 1,8 1,7   

2015 1,5 1,6   

2016 1,4 1,6   

2017 1,5 1,5   

2018 1,7 1,8   

2019 1,9 2,6 3,7 

Tynset 

2014 1,8 1,7   

2015 1,6 1,6   

2016 1,3 1,6   

2017 1,5 1,6   

2018 1,8 1,7   

2019 1,8 2,7 3,3 

ØRU 

2014 1,4 1,5   

2015 1,6 1,7   

2016 1,4 1,5   

2017 1,5 1,5   

2018 1,6 1,7   

2019 2,2 2,2   

Engerdal 2019 2,1 3,5 4 



Tabell 3: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2014-2019. 

 

 

 

 

  
 

Diagram: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2014-2019.  

 

Gjennomsnittlig beitegrad jf. overvåkningstakstene er fortsatt under målsettingen på 2,0. Det 

er enkelte områder og flater som fortsatt er over. I 2019 kom vinteren relativt tidlig, sammen 

med betydelige snømengder rundt jul. Det forventes derfor enda en økning i beitegrad. Som vi 

ser av tallene har denne økt noe. Det er stadig behov for flere prøveflater, da flatene byttes ut 

ettersom dem vokser ut av beitehøyde. Enkelte flater er såpass hardt beita, at det hele tiden 

kommer opp ny foryngelse. Beitesituasjonen er betydelig bedret i forhold til på 90-tallet og 

først på 2000-tallet. Med bakgrunn i siste års utvikling ser ut som har vi en utvikling av 

økende beitegrad. Vi har en betydelig vinterbeite i dalbunnen i Glommadalføret som det er 

naturlig for elgen å benytte seg av. Derfor krever dette fortsatt oppfølging i de årene som 

kommer. 
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Gjennomsittelig beitegrad NØRE

Furu Bjørk Ros+vier

NØRE Totalt Furu Bjørk ROS+vier 

2014 1,6 1,6   

2015 1,5 1,6   

2016 1,4 1,5   

2017 1,5 1,5   

2018 1,8 1,7   

2019 1,9 2,7 3,7 



Jakta 2019 

Oppsummering av jakta 2003- 2019 vises for uttak og fellingsprosent i tabell under. 

Tabell 2: Skutt elg i hele NØRE 

Hele NØRE             

År Tildelt Felt Fellings-% V ku       
2003 1225 1025 83,7         
2004 1258 1043 82,9         
2005 1173 981 83,6         
2006 1190 917 77,1 12,9       
2007 1191 969 81,4 13,4       
2008 1230 1040 84,6 17       
2009 1279 965 75,4 15,3       

2010 1280 962 75,2 19       

2011 1218 862 70,8 20,6       
2012 1186 823 69,4 18,5       

2013 1175 823 70,0 20,9       
2014 1077 840 78 14,6       

2015 1077 819 76 15,3       

2016 1056 844 80 15,5       

2017 1056 887 82,4 16,6       

2018 1112 897 80 16,2       

2019 1112 887 79,8 19,6       

Tabell 3: Skutt 

elg i NØRE Øst 

og Vest.           

Nøre Øst        NØRE Vest       

År Tildelt Felt Fellings-% V ku  År Tildelt Felt Fellings-% V ku 

2003 403 318 78,9    2003 822 707 86,0   

2004 374 313 83,7    2004 884 730 82,6   

2005 375 323 86,1    2005 798 658 82,5   

2006 423 337 79,7 13,7  2006 767 580 75,6 17,4 

2007 423 338 79,9 13,2  2007 768 631 82,2 13,3 

2008 423 316 74,7 13,3  2008 807 724 89,7 12,8 

2009 427 316 74,0 12,3  2009 852 649 76,2 16,5 

2010 419 321 76,6 16,8  2010 861 641 74,4 15,5 

2011 409 273 66,7 14,7  2011 809 589 72,8 21,7 

2012 403 249 61,8 15,1  2012 807 574 71,1 19 

2013 368 240 65,2 19,1  2013 807 582 72,1 21,6 

2014 316 234 74,1 8,5  2014 761 599 78,7 17 

2015 316 235 74,4 12,3  2015 761 584 76,7 16,4 

2016 316 237 75 11  2016 740 607 82 17,4 

2017 316 261 82,6 12,6  2017 740 626 82,3 18 

2018 316 259 82 12  2018 796 638 80,3 17,9 

2019 316 258 81,6 15  2019 796 629 79 21,5 

For skutt elg og framstilling av sett elg data for hele regionen vises i grafer under. For grafer 

for både regionen og for hver kommune er disse lagt ut på www.fjellelg.no, og kan lastes ned 

derfra. 

 

 

http://www.fjellelg.no/
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Medlemsoppslutning i regionen:  

Medlemsoppslutningen er uendret. Det har vørt gjennomført møte med Røros vestre om 

samarbeide om bestandsplan og videre samarbeid. Røros vestre ønsker å tilpasse sin 

bestandsplan til NØRE sin for 2020-2021, samt at Røros vestre og NØRE har en felles 

målsetning om medlemskap fra og med 2022. Får vi realisert denne planen så vil det være 

100% oppslutning i vestre del av regionen. 

Tolga 27.07.20 

 

Erlend Vingelen (Leder)                           

 

 Per M. Bangen                                    Siri Langen                              Olav Kulbotten 

 

  Per Høistad                                         Bjørnar Johnsen                        Eivind Haugseth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 2-Regnskap 

Resultatregnskap 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanse 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrevet og revidert regnskap fremlegges årsmøtet 

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes, overskudd settes av i fond for tiltak fordelt på både 

Øst og vest med henholdsvis kr 73.784,- på øst og kr 152.899,- på vest. (Dette med bakgrunn i 

økte kostnader på tiltak i vinterbeiteområder på grunn av økt stamme) 



Sak 3: Innkommende saker 

Ingen innkommende saker 

 

Sak 4: Saker fra styret 

4a)  Regulering av kvoter for de 2 siste årene i bestandsplanen 

Data fra sett og skutt elg, samt takseringer av beiteskader indikerer at vi har en stamme som 

totalt sett har vokst seg større enn det beitegrunnlaget vinterstid tilsier. Det er derfor et behov 

for å øke avskytingen for de 2 siste årene i bestandsplansperioden.  

Det er derfor anmodet om at vald med høy fellingsprosent øker sin kvote med ca 15%. I 

tillegg er det områder som har lav fellingsprosent i 2019, der årsaken kan være andre ting enn 

tilgangen på elg. Dette kan gjelde slik som tidlig vinter med mye snø og skare og strenge 

avskytingsregler som gjør det vanskelig å få høy nok fellingsprosent.  

Forslag til kvote de 2 siste årene i planen er: 

Vestre: 

Kommune Tildelinger vestre region 

 

Avskytingsmodell 

Ålen 52 3 

Røros vest (60)  

Os vest 115 1 

Tolga 223 1 

Tynset 245 1 

ØRU 140 3 

Sum tildelinger 835  

   

Østre: 

Kommune Tildelinger østre region 

Målsetting 

Avskytingsmodell 

Røros øst 220 1 

Os øst 65 2 

Engerdal 72 3 

Sum tildelinger 357  

 

 

 

 

 



4b)  Avskyting av skrapdyr 

NØRE anbefaler at alle vald har ordning for uttak av skrapdyr. Dette gjelder i størst grad 

ungdyr og kalv, men også for voksne dyr som er tatt opp tidligere år. Dette for å unngå at 

jegere avstår fra å skyte små dyr i påvente av større. Tilbakemeldingen fra flere vald er at 

dette skjer hvert år. 

NØRE anbefaler derfor at det settes en vektgrense som er tilpasset området for 

nedklassifisering av ungdyr til kalv på eksempelvis 110-115 kg. 

For kalv kan dette gjøres slik at kalver under eksempelvis 45 kg ikke belastes lagets kvote, 

men går på valdets totale kvote. Det er sjelden at man kommer i den situasjonen at hele 

valdets totale kvote er fylt. Er denne fylt må det fra valdet settes begrensninger når den totale 

kvoten er fylt. 

 

4c) Oppfølging Bestandsplaner 

Det forventes at rettighetshaveren følger opp sine egne avskytingsplaner. Dette er viktig for å 

kunne oppnå det vedtatte målsettinger om stammestørrelse og sammensetning av stammen 

over tid. 

For enkelte områder er det en stor overvekt av hanndyr i uttaket i de første årene av 

nåværende plan. Det skal være en målsetning at det i løpet av en bestandsplanperiode, skal 

avskytingen være nærme vedtatt avskytingsprofil. Dette bør justeres i de 2 siste årene av 

perioden der det tildeles en overvekt av hunndyr i avskytingsplanen. 

Valdene i NØRE oppfordres til å gå igjennom avskytingsregler/særbestemmelser i sine 

bestemmelser for jaktutøvelsen. Dette for at vi skal unngå å komme i den situasjonen at vi 

ikke klarer å oppnå målsetningen i planverket på grunn av at avskytingsregler i det enkelte 

vald begrenser muligheten til å oppnå en akseptabel fellingsprosent. I den situasjonen vi er nå 

med en økende elgstamme, må vi påvirke de faktorene vi kan gjøre noe med slik som for 

eksempel strenge avskytingsregler. Det bør derfor være en målsetning for hele NØRE at vi får 

en økt fellingsprosent for de 2 neste årene.  

sak 5: Fastsettelse av medlemsavgift og beite og tiltaksavgift. 

Avgiftene for året 2020 foreslås å beholdes som vedtatt på årsmøtet 2018. 

Medlemsavgiften: 

Kr 150,- Eks MVA pr felte elg for både øst og vest. 

Beite og tiltaksavgift. 

Kr 450,- Eks MVA pr felte elg for øst 

Kr 500,- Eks MVA pr felte elg for vest.  



Sak 6 Arbeidsplan:  

 

• Oppfølging av bestandsplan 

• Kurs/oppdatering av styret. (Møte organisering og samarbeid med andre elgregioner) 

• Gjennomføre beitetaksering i både vestre og østre arbeidsområde, samt systematisere 

oversikten over prøveflater. 

• Være bidragsyter til at ny instruks for utfylling av sett elg skjema blir formidlet til flest 

mulig. 

• Oppdatere hjemmesiden 

• Styret fortsetter å jobbe for en samlet elgregion 

• Tilrettelegge og jobbe for tiltak som begrenser påkjørsler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 7: Budsjett 

  

Budsjett NØRE 2020     

 

Inntekter 
vest 

Inntekter 
Øst 

Utgifter 
Vest 

Utgifter 
Øst 

Medlemsavgift Østre område 0 33 000   

Medlemsavgift Vestre område 93 000 0   

Beite tiltaksavgift Østre område 0 99 000   

Beite tiltaksavgift Vestre område 310 000 0   

Tilskudd foring Øst  5 000   

Tilskudd foring Vest 50 000 3000   

Tilskudd overvåkningstakst vest 5 000 0   

Renter Bankinnskudd 200 200   

Sum salgs/driftsinntekt 458200 140 200   

     

Kjøp rundballer øst    30 000 

Kjøp rundballer vest   210 000 0 

Tiltak i vinterbeiteområder   30 000 15 000 

     

Lønnskostnader   60 000 22 000 

     

Sekr/Kop/porto/div   64 000 24 000 

Nettside/Layout/Logo   7000 3000 

Beiteskadeerstatning grunneiere   20 000 0 
Overvåkningstakst og 
erstatningstakst   45 000 20 000 

     

Kontorhold/Regnskap   30 000 10 000 

     

Avsetting beiteerstatning/Foring   0 0 

Bilgodtgjørelse   9 000 4 000 

Gaver/annonser/reklame   6 000 2 000 

Møteutgifter styret/felles   15 000 5 000 

     

Renter Bankinnskudd 4 000 2 000   

  462200 142 200 496000 135 000 

     

Sum Vest og Øst -33800 7 200   

Sum Totalt       -26 600 

     

Note* Budsjettert med underskudd (2020) tidligere års midler (avsatt på fond, jf. balanse.) 

Forening, tære på kapital. Det forventes større utgiftsposter i 2020 og 2021.   
Vises til fond i balansen.      

     

     

     

     



Sak 8:  

Valg 

Styret i 2019 har bestått av: 

Leder 1 år Erlend Vingelen (7 år – valgt inn i 2013, sittet 7 år som leder) på valg som leder – 

Ikke på valg-Tolga 

Alle styremedlemmene velges for hver Kommune lokalt og skal ikke velges på Årsmøtet. 

Styremedlem Olav Kulbotn (5 år – valgt inn i 2015) ikke på valg - Holtålen 

Styremedlem Siri Langen (1 år – valgt inn i 2018) Ikke på valg - Røros 

Styremedlem Bjørnar Jonsen (4 år – valgt inn i 2016) På valg - Engerdal 

Styremedlem Per Høistad (7 år – valgt inn i 2013) Ikke på valg - Os 

Styremedlem Per Morten Bangen (8 år – Valgt inn i 2012) På valg - Tynset 

Styremedlem Eivind Haugseth (4 år – Valgt inn i 2016) På valg – Rendalen 

 

Revisorer og Valgkomite velges av årsmøtet. 

Revisorer: Ola Engen Tynset og Per Nesmoen Tynset (Valgt for 1 år 2019-20) 

Vararevisor: Jens Narjord (valgt for 1. år 2019-20) 

Valgkomite 2019 - 20: Leder (1 år) Roar Hokstad, Tynset. (2 år) Jon Petter Jordet, Tolga. (3 

år) Tor Petter Kjelsberg, Røros. 

Vara til valgkomiteen, Geir Kirkhus, Ålen 1 år 

 

 

 


