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Sted 

Vollan gård 

 

Tid 

Tirsdag 14.04.2015 klokka 20.00 

 

Møtende medlemmer:  
Arnt Strand (Kvikne Østfjell), Bård Bjørsagård (Kvikne Vestfjell), Henning Brevad (Øvre Orkla), Stein Grue 

(Fiskeansvarlig KUR). 

 

Øvrige: 
Kristin L Austvik (daglig leder KUR).  

 

2/2015 Regnskap 2014 

Regnskapet for fiskekortsalget 2014 gjennomgås på møtet 

 

Vedtak: Ingen vedtak ble gjort. 

 

3/2015 Registrering av Kvikne Fiskeforening 

Vi har nå fått svar fra Brønnøysundregistrene på vår andre søknad om å registrere Kvikne fiskeforening som en forening i 

registrene. Brønnøysundregistrene mener Kvikne Fiskeforening «er av en slik karakter at den omfattes av samvirkelovens 

bestemmelser og dermed ikke kan registreres som en forening, men fremstår som et samvirkeforetak og må registreres som et 

samvirkeforetak». Bakgrunn for dette er at de som er med i foreninga har en fordel (ikke nødvendigvis økonomisk, men også i 

form av eksempelvis tidsbesparelse) av å være med i foreninga. 

Registrering som et samvirkeforetak har en engangsavgift på kr 5 666,- ved elektronisk registrering (noe mer ved papir-

registrering). 

Interimsstyret i Kvikne fiskeforeninga må avgjøre om foreninga skal registreres som et samvirkeforetak og i så tilfelle fylle ut 

stiftelsesdokument og lage vedtekter tilpasset dette. Forslag til vedtekter er vedlagt eposten.  

 

Vedtak: Sekretær i fiskeforeninga forsøker å registrere foreninga som et SA i Brønnøysund. Avgiften for 

registreringa betales med fellespotten for fiskekortsalget før utbetaling til de ulike områdene. 

Forslag til vedtekter vedtas med de endringer som ble gjort under møtet.  

4/2015 Fishspot   

Kvikne har vært med i Fishspot i 3 år nå. Dette har hatt en årlig kostnad av kr 14.000,- og vært dekket av salg av annonser til 

lokale bedrifter på «våre» sider på fishspot.no og fiskeprosjektet gjennom Kvikne Utmarksråd. 

http://fishspot.no/?s=kvikne&lang=nb  

Fishspot har nå gjort en hel del endringer (se vedlegg), dette innebærer bla. betydelig redusert årskontingent: 

For å være medlem må rettighetshavere være andelseier.  Dette for å ha stemmerett på årsmøter osv.   

En andel koster 1000,-, det er å se på som et engangsbeløp.  Samtidig får en tilbake andelskapitalen dersom en melder seg ut senere 

http://fishspot.no/?s=kvikne&lang=nb
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dersom andelskapitalen i samvirket er inntakt. 

 

Årsavgiften er foreslått til 500 kroner pr. år. 

Medlemskap: 

Kun medlemmer i Fishspot kan kjøpe seg side på Fishspot.no.  (Dette er igjen en forutsetning for at overnatting og andre tilbud i 

området også kan bli markedsført) 

Kun medlemmer i Fishspot får bruke Inatur gjennom de avtalene som Fishspot har forhandlet frem med Inatur. 

Kun medlemmer og de som har side på Fishspot.no vil dra fordel av å markedsføre seg under Fishspot sitt navn, og de 

fellestiltakene vi har for markedsføring. 

 

Med et nytt system (eks. andelsbrevet på 1000,-) vil regnestykket se omtrent slik ut: 

Medlemskontingent 500,- 

Side på Fishspot 3500,- 

 

Ved å ha en side på fishspot.no vil det da koste totalt 4000,- (kr 5000,- i 2015 ved kjøp av 1 andel) 

 
Det styret i Fiskeforeninga nå må ta stilling til er om Kvikne skal fortsette å være medlem i Fishspot, og om vi da eventuelt skal ha 

en egen nettside, eller flere. Hvordan dette skal betales må også evt avgjøres. 

 

Diskusjon: Styret i Kvikne fiskeforening er positive til at avgiften nå er gått ned. Kortsalget for 2014 viser at 

det ble solgt 184 døgnkort og 5 sesongkort via Fishspot og at salget gjennom dem dermed er betydelig. Det 

har også vært rapportert om flere utenlandske fiskere på Kvikne i den tida vi har vært medlemmer i Fishspot, 

noe som trolig er en direkte effekt av medlemskapet ettersom de satser mye i utlandet. Styret ønsker derfor at 

Kvikne skal være med i Fishspot også i 2015. 

 

Vedtak: Kvikne fortsetter sitt medlemskap i Fishspot i 2015 og kjøper 1 andel samt betaler for 1 side på 

fishspot.no (til sammen kr 5000,- i 2015). Utgiftene til dette betales av fellespotten for fiskekortsalget før 

utbetaling til de ulike områdene. 

 

5/2015 Trekning fiskekort 

Ihht. informasjon på «Fiskekort for Kvikne» skal det årlig trekkes to vinnere av årskort for Kvikne fiskeområde blant de som har 

levert inn fangstrapport.  

 

Vedtak: 

To stk. årskort ble trukket blant de som hadde levert fangstrapport i 2015. De heldige vinnerne av hvert sitt 

sesongkort for fiske på Kvikne 2015 ble Bård Enget og Ingar Berg. 

 

 

 

 

 

 

Kristin L Austvik 

Sekretær 


