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Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtedato: Tirsdag 27.2.2018 kl. 19.30 Vollan Antall sider i denne utskrift:  



Kvikne Utmarksråd 

 Kvikne, 28.02.18 

Utskrift fra møtebok 
 

Sak 1/2018 Årsmelding 2017 
Vedlegg: Utkast til årsmelding for Kvikne Utmarksråd 2017 

Styreleders innstilling: Gås igjennom og godkjennes. 

Vedtak: Godkjennes med noen mindre endringer gjort i møtet. 

Sak 2/2018 Regnskap 2017 og budsjett 2018 
Vedlegg: Regnskap 2017 med balanse og budsjett 2018 for Kvikne Utmarksråd 

Styreleders innstilling: Gås igjennom og godkjennes. 

Vedtak: Balansen og budsjettet vedtas som forelagt. Regnskapet vedtas som forelagt med forbehold om at 

noen poster ikke er helt på plass enda.  

Sak 3/2018 Innkomne saker til årsmøtet 
Saksframlegg: Det er kommet inn et innspill om et samarbeid mellom Norsk ørretfiskefestival og Kvikne 

utmarksråd med følgende kulepunkter: 

- Ansatt i KUR får en prosent av stilling sin til å lede arbeidet og evt arbeidsgruppen/styret i NØFF.  

- KUR og Kvikne IL får en sentral rolle i utviklingen og gjennomføringen av NØFF. Valg av styre, 

oversikt over regnskap/budsjett, overtakelse fra nåværende styre, framtidsutsikter, premiering, 

regler, tidspunkt m.m. 

Det er et ønske om at styret skal drøfte dette i forkant av årsmøtet 

Styreleders innstilling:  

Vedtak: De som har kommet med innspillet står fritt til å legge det fram for årsmøtet og det settes opp som 

en sak på saklista under punkt 4 i saklista. Styret ønsker å høre mer om hva som er tenkt før de tar 

stilling til dette, men det er styrets oppfatning at dersom det skal settes av tid til arbeid med 

festivalen kan det ikke gjøres på dugnad av de ansatte. 

Sak 4/2018 Eventuelt/orienteringer 

 Informasjon fra de ulike arbeidsområdene: 

Fisk 

Ivar Næverdal var med og «sjokket» rogna i går (26.2) med Liv og John, så alt er i rute i klekkeriet. 

Vi har fortsatt ikke fått noe mer avklaring fra Trønder Energi angående nytt klekkeri, men Ivar skal 

forhøre seg litt om hvor saken ligger. 

Elg/hjort/rådyr 

Alle fellingstall er nå kommet inn og det ble gode fellinger på både elg og hjort i fjor. Stein Grue og 

Trond Livden var med på bestandsplanmøte for elgregionen (NØRE). De legger opp til noen 

endringer i målsetninger som er viktig at vi får med når vi nå skal til med revidering av vår plan. 

Den nye bestandsplanen vår må være inne hos kommunen senest til 17. mai, så dette arbeidet starter 

snart opp. 

Villrein 

Det har vært 5, snart 6, møter i 2018 om tellende areal i Forollhogna etter at det ekstraordinære 

årsmøtet like før jul i 2017 vedtok å utsette dette arbeidet og å arbeide enda mer med dette 

forslaget. Det er et vanskelig arbeid å enes om, men det går framover og etter planen skal det legges 

fram et nytt forslag til tellende areal og vedtekter for området på årsmøtet i april. 

I Knutshø er ny bestandsplan ute på høring blant rettighetshaverne 

Småvilt 

Det kom med et nytt område i takseringene i fjor, Innerdalen. Dette området bør vurderes 

sammenslått med Kviknebrona og lages noen felleslinjer for mer reelle tall i 2018. 

 

 


