
Kvikne Utmarksråd  
 
 

 

 

Sted 

Vollan gård 

 

Tid 

Onsdag 12.03.2014 kl 20.00 

 

Møtende medlemmer:  
Arnt Strand (Kvikne Østfjell), Bård Bjørsagård (Kvikne Vestfjell). 

 

Øvrige: 
Kristin L Austvik (daglig leder KUR).  

 

 

Tema for møtet: 

1/2014  Organisering av Kvikne Fiskeforening 

Saksframlegg: Den 24.1.14 hadde ØOE og daglig leder i KUR et møte om nedlegging av ØOE og hvilke 

muligheter som er for løsing av utfordring med bankkonto og oppsparte midler til ØOE. 

De frammøtte var enige i at Øvre Orkla Elveeierlag legges ned dersom Kvikne fiskeforening registreres i 

Brønnøysundregistrene, slik at denne får et org.nr og mulighet til å inneha en konto for midlene til ØOE. Den 

som til enhver tid er med i Kvikne fiskeforening for tidligere ØOE blir da disponent for kontoen.  

 

Diskusjon:  

Det vil bli noe arbeid med dette, men de to frammøtte styremedlemmene var samstemte i at det nok er den 

beste løsninga at foreninga registreres formelt og får et org.nr så den kan overta bankkonto til gamle ØOE, 

men at medlem i Kvikne Fiskeforening (KF) som representerer gamle ØOE til enhver tid står som disponent 

og er ansvarlig for denne kontoen.  

 

Arbeidet vil nå bestå i å lage vedtekter og skrive under et stiftelsesdokument som sendes inn til 

Brønnøysundregistrene for registrering. Deretter må konto til ØOE overføres til denne foreninga med 

Henning Brevad som disponent. 

 

Det vil videre kreves årsmøte for KF, men det vil være positivt å ha et åpent årsmøte hvor alle 

medlemslag/medlemmer kan møte opp og få ytret sin mening og slik også få et nærere forhold til det arbeidet 

som legges ned i fiskeforeninga.  

 

De frammøtte medlemmene gikk igjennom et førsteutkast til vedtekter som daglig leder i KUR hadde 

utarbeidet etter mal fra Brønnøysundregistrene og med bakgrunn i de tre tidligere foreningenes vedtekter. 

Noen endringer ble gjort. 

 

Vedtak: 

Daglig leder i KUR skriver videre på et forslag til vedtekter basert på ferdig mal fra Brønnøysundregistrene 

som gjelder for foreningsformen ”lag og forening” og hvor essensielle paragrafer fra de tre tidligere 

foreningene er med. Forslag til stiftelsesdokument og vedtekter sendes ut på e- post til medlemmene i 

fiskeforeninga/ fiskegruppa. Medlemmene møter så på årsmøtet i Kvikne utmarksråd hvor et stiftelsesmøte 
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for Kvikne Fiskeforening også gjennomføres dersom vedtekter og stiftelsesdokument er i orden til denne 

dato. 

2/2014 Presentasjon av Kvikne Fiskeforening på årsmøtet til 

Utmarksrådet 

Saksframlegg: Daglig leder i KUR har lagd et forslag til presentasjon av den nye foreninga til årsmøtet i 

KUR.  

 

Diskusjon: Det er positivt at foreninga presenteres for årsmøtet og at man får fram at det nå er ei felles 

forening, noe som det har vært arbeidet med i en årrekke. 

 

Vedtak: Daglig leder i KUR presenterer fiskeforeninga på årsmøtet med de endringer som ble gjort i 

presentasjonen under kveldens møte. 

 

 

 

3/2014  ”Fiskearbeid” 2014- orienteringer 

 
Daglig leder i KUR har samarbeidet med Mediaprofil om å få klar en ny utgave av fiskebrosjyra for Kvikne 

ettersom vi snart er helt fri for de gamle.  

 

De frammøtte ønsket at det legges inn et bilde av isfiske ettersom det er et godt isfiske på Kvikne og det er 

for lite fokus på dette. Videre bør det inn noe om SMS- kjøp av fiskekort. På kartet på innsida fjernes KVF 

og KØFA. og det skrives: ”Fiskekort for Kvikne, Kvikne Fiskeforening.” 

  

Vedtak: 

Daglig leder sørger for å forsøke å få tak i et godt isfiskebilde, få inn SMS- salg og fjerne KVF og KØFA fra 

kartet samt få inn ”Fiskekort for Kvikne, Kvikne Fiskeforening”. 


