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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2013 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

20. mars 2013 klokken 19
30

   

Saksliste: 

1. Åpning  

Styreleder ønsket velkommen, og leste utdrag fra vedtektene. Det var ingen innvendinger 

mot sakliste og innkalling. De oppmøtte presenterte seg ved navn og hvilket 

Grunneierlag/organisasjon de representerte. 

 

2. Årsmeldinger 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  
Meldingene ble ikke opplest, men det ble gitt mulighet for spørsmål og merknader for hvert 

kapittel. Det var ingen spørsmål til årsmeldinga. 

Årsmeldingene ble enstemmig godkjent. 

 

3. Regnskap 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  
Revisjonsrapport ble opplest av møteleder. 

Det var noen spørsmål til inntektssiden av regnskapet, disse ble besvart av daglig leder og 

revisor. 

Det var noen spørsmål til utgiftssiden av regnskapet, disse ble besvart av daglig leder og 

revisor. 

Regnskap med balanse og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent. 

 

4. Innkomne saker: Det var ingen innkomne saker. 

 

5. Valg: Valgkomiteen ble representert ved leder Geir Atle Bobakk 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

Leder:    John Stenrud, 2512 Kvikne   (1 år) 

Styremedlem:  Ivar Næverdal, Innset 7397 Rennebu (gjenvalgt for 2 år) 

Styremedlem:  Stein Grue, 2500 Tynset   (gjenvalgt for 2 år) 

Styremedlem:  Henning Brevad, 2512 Kvikne  (2 år valgt) 

Styremedlem:  Trond Livden, 2512 Kvikne               (1 år gjenstående) 

1. Varamedlem: Bente Fossen Bekken, 2512 Kvikne  (1 år gjenstående)  

2. Varamedlem: Simen Kalbækken, 2500 Tynset  (2 år gjenvalg) 

1. Revisor:  Torgeir Svergja, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

2. Revisor:  Marianne Rønning, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

Møteleder:  Tor Granvold, 2512 Kvikne   (1 år gjenvalg) 

Vara møteleder: Steinar Munkhaugen, 2500 Tynset  (1 år gjenvalg) 

                                                

Noen ord fra den nye lederen i KUR, John Stenrud: Dette blir spennende, som ny leder for 



Kvikne Utmarksråd 

 2 

KUR sitt styre vil jeg forsøke etter beste evne å tilfredsstille kravene til eiere og brukere av 

KUR. Det å skape trygghet/forutsigbarhet for de ansatte vil det også bli lagt stor vekt på. 

Håper på et godt samarbeid med grunneiere, styre og de ansatte. Vil med dette takke for 

tilliten. 

 

Valg av utsendinger til årsmøtet i Forollhogna villreinområde 20 april 2013: Arne Magne 

Lunaas, John Stenrud, Anders Kr. Holm (og en til fra Grøntjønnan- navn ukjent), Mariann 

Totlund, Geir Atle Bobakk, Ivar Næverdal og Arnhild Gorsetbakk (eller en annen 

representant fra Fjellstyret).   

 

Valgkomité: 

Leder:           Arnt Strand,                      2512 Kvikne  (1 år) 

Medlem:       Bård Bjørsagård,    Rute 603, 2512 Kvikne    (2 år) 

Medlem:       Ragnhild Berger,    2500 Tynset (Kvikneskogen) (3 år) 

 

Alle valg var enstemmig 

 

6. Styregodtgjørelse: Det har vært utbetalt en fast, årlig sum for dekning av reiser innenbygds 

(for utenbygds reiser har det vært betalt km godtgjørelse). Dette kan gjøres mer rettferdig 

ved at heller faktiske utgifter for kjøring dekkes, uansett om reisen skjer innenbygds eller 

utenbygds. Summen kan derfor erstattes med vanlig utbetaling av kilometergodtgjørelse, 

også for reiser innenbygds.  

Godtgjørelsen bør videre gjenspeile aktiviteten – og innsats- til styremedlemmene. 

Valgkomiteen foreslår derfor at vi fortsetter med en godtgjøring per møte o.l. i forbindelse 

med drifta av KUR.  

 

Takstene bør følge statens satser slik at de automatisk reguleres etter samfunnet ellers.  

 

Satsene blir da: kr 195,- pr møte kveldstid 

Kr 495,- pr møte dagtid 

Kilometergodtgjørelse: kr 4,05,-  

 

Det bør også settes maksbeløp for årlig utbetaling av godtgjørelse, sett i lys av budsjettet.  

Leder: kr 10 000,-  

Øvrige styremedlemmer: kr 3000,-  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

7. Budsjett 

Det ble en del spørsmål omkring den foreslåtte økningen i arealavgifta. Enkelte mente at 

dette burde vært tatt opp som en egen sak, ikke bare under budsjettet. Det ble imidlertid 

sagt at budsjettet var utsendt i forkant og at alle også hadde mulighet for å møte opp i dag. 

Budsjettet ble godkjent. 

 

 
Protokollen ble undertegnet av alle oppmøtte. 
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Oppmøtte: 

Terje Jacobsen (Eidsfjellet sameie), Ingar Frengstad (Falningsjølia), Helge Stai (Innerdalen sameie), 

Hallgeir (Innset Utmarkslag), Arnold Fossum (Kvikne Fjellstyre), Geir Atle Bobakk (Kvikneskogen 

Vest), Arne Magne Lunaas (Magnillkroken- Fjellenglia), Rune Storli (Vollan Utmarkslag), Torgeir 

Svergja (Svartsjølia grunneierlag), Leif Olav Nergård (Svergja/Ya/Russu grunneierlag), Tale 

Nedberg (Y-tjønnan), John Stenrud (Flatfjellet sameie og styret i KUR), Trond Livden (styret i 

KUR), Ivar Næverdal (styret i KUR), Stein Grue (styret i KUR), Frode Flaa (leder styret i KUR), 

Tor Granvold (møteleder). 

 

 

Kvikne 20.mars 2013     Kristin L Austvik 

 


