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Bakgrunn: 
Fjellstyret er medlem i ulike organisasjoner, og har årlige møter med andre organisasjoner.  
Det er praktisk å kunne fordele noen av disse oppgavene på fjellstyremedlemmene. 
 
Fjellstyret er medlem i følgende organisasjoner/prosjektet: 
 
FOSA SA 
Fjellstyrene i Oppland 
Norges fjellstyresamband 
Rondane sør villreinområde 
Øyer Østsides forvaltningsområde for elg og hjort 
Øyer kommunes utvalg for stedsnavn 
Arbeidsgruppe for fjellvegene 
Styringsgruppe for prosjekt vegetasjonskartlegging 
 
Fjellstyret har vanligvis følgende årlige kontaktmøter: 
 
Fjellvegene 
Øyer beite- og gjetelag 
Øyer Tretten jeger og fiskerforening 
 
Følgende valg er allerede gjort: 
 
 Marianne Stenersen er valgt som styremedlem i FOSA. 
 Edgar Enge er valgt som fjellstyrets representant i utvalg for stedsnavn. 
 Arne Finn Brekke er valgt til arbeidsgruppe for fjellvegene. 
 Håvard Granskogen er valgt til styringsgruppa for vegetasjonskartlegging.  Edgar Enge 

møter ved behov. 
 
Fjellstyrene i Oppland og Norges fjellstyresamband har årsmøter/landsmøter, hvem som 
reiser avgjøres i hvert tilfelle.  Fjellstyret har gitt innspill til valgkomiteen i Norges 
fjellstyresamband om representant til styret. 
 
Rondane sør villreinområde har egen valgkomite. Det skal være en i styret som representerer 
Øyer/Ringsaker/Hamar.  Hven som reiser på årsmøtet avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 
 
Øyer Østside har årsmøte i månedsskifet mai/juni.  Fjellstyret har en plass i styret, nåværende 
representant er Åse Ryager.  Siden hun ikke lenger er i fjellstyret, er det naturlig å velge 
hennes etterfølger med vara. 
 
Det er naturlig at et fjellstyremedlem deltar på kontaktmøtene med lokale organisasjoner.  
Dette kan for så vidt endres hvert år, men det er greit å peke ut en i utgangspunktet. 
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Arne Finn Brekke har allerede representert fjellstyret i møte med vegselskapene.   
 
Anne Magnhild Braastad Lie er valgt til å møte Øyer Beite- og gjetelag. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som fjellstyrets representant i Øyer østside forvaltningsområde velges xxxxxxxxxx, med vara 
xxxxxxxxxxxxxx. 
 
Som ansvarlig for møte med Øyer/Tretten Jeger og fisk velges xxxxxxxxx, med vara 
xxxxxxx. 
 
 
Vedtak: 
Som fjellstyrets representant i Øyer østside forvaltningsområde velges Bjørner Killi, med vara 
Håvard Granskogen. 
 
Som ansvarlig for møte med Øyer/Tretten Jeger og fisk velges Bjørner Killi, med vara 
Marianne Stenersen. 
 
 
 
 
 


