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Innkalles: Stein Grue, Ivar Næverdal, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk. Inviteres: Audun Langtjernet Kregnes, 

Magne Thorleiv Rønning. Sekretær: Kristin L Austvik 

 

 

Tilstede på møtet 

Møtende medlemmer:  

Fraværende medlemmer:  

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Referent:  

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 5.18 – 7.18 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

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

 

 

     

     

     

     

     

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 18.4.2018 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift:  
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Sak 5/2018 Stillingsinstruks 

Årsmøtet for utmarksrådet i 2018 vedtok følgende: “Stillingsinstruksen for alt 

personell skal være på plass før nye ansatte ansettes» jfr. vedtak gjort av årsmøtet 

I 2017: “Styret får i oppgave å utarbeide en mer detaljert instruks, evt. forslag til 

vedtektsendring angående bonus/lønn”. 

Vedtak: Formuleringen vedtatt i styremøte av 19.4.2017 foreslås tatt inn i vedtektene som 

en ny § 5 for kommende årsmøte; «Det utbetales bonus til ansatte tilsvarende 10 

% av det enkelte års overskudd. Forutsetninger er at lagets egenkapital er på 

minimum 500.000,- for det angjeldende regnskapsår. Fordelingen av bonus skjer 

etter den enkelte ansattes stillingsandel».  

Timene de ansatte bruker til oppsyn må styres bedre i framtida. Spesifikke 

oppsynsoppgaver som reinsoppsyn og bufetilsyn må prioriteres og det må skilles 

klart på fritid og arbeid. Det må bli opp til den enkelte å vurdere timeforbruket ut 

fra egen stillingsbrøk. Daglig leder sender over en oversikt over arbeidsoppgavene 

til de ansatte til styreleder som setter opp en rammeplan for året for de to ansatte. 

Fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ansatte må også ses nærmere på. 

Sak 6/2018 Ny stilling i utmarksrådet 

Styret i utmarksrådet må drøfte årsmøtet i 2017 sitt vedtak: “Årsmøtet gir styret i 

oppgave å rekruttere tilstrekkelig personell for å sikre at de ansatte og 

organisasjonen driver i henhold til arbeidsgiverlovens rammer.” 

Diskusjon: Styret har sett nærmere på timeforbruken til de ansatte og hva de har arbeidet med. 

Det synes klart at timesforbruken har vært for høy, men 2018 er siste året med 

kalvingsprosjektet i Forollhogna der de ansatte i løpet av 2016 og 2017 har brukt 

til sammen ca. 350 timer. Fra og med 2019 vil det dermed blir betydelig færre 

timer og tilsvarende mindre inntekter i utmarksrådet. I tillegg er det mange kortere 

prosjekter med et års varighet eller flere som faller bort. Det er dessuten behov for 

å kjøpe ny scooter, ny bilhenger og muligens å øke godtgjørelsen til de ansatte for 

bruk av eget utstyr (kr 6000,- pr ansatt pr år i dag) som har vært uendret i lang tid. I 

tillegg kan det hende at vi må gjøre noen tiltak i klekkeriet med det aller første. 

Vedtak: Styret kan ikke se at det er rom for å opprette ei ny stilling som det er per i dag når 

en så stor andel av inntektene baserer seg på kortvarige prosjekter. Styret vil heller 

prioritere de som er ansatt i dag ved å gå til anskaffelse av ny snøscooter og ny 

bilhenger. De ansatte får i oppgave å se på hva den årlige godtgjørelsen bør settes 

til. Dersom inntektsnivået og arbeidsnivået ikke går ned vil styret i framtida se 

nærmere på behovet for å ansette flere. Styret møtes på klekkeriet den 25. april 

(førstkommende onsdag) klokka 19.00 for å se på hva som eventuelt må gjøres 

her og sette opp et kostnadsoverslag på det. Styreleder kontakter Liv Svergja om 

dette. Trønderenergi må kontaktes når kostnadsoverslaget er klart. 
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Sak 7/2018 Norsk ørretfiskefestival 
 

Saksframlegg: Årsmøtet for utmarksrådet i 2018 vedtok følgende: “Styret i KUR skal bidra aktivt 

for å få etablert et nytt styre i fiskefestivalen innen 15. april 2018. Årsmøtet 

bevilger kr 20.000,- til etablering av festivalen i 2018 og for to påfølgende år. 

Revisorbekreftet regnskap for festivalen framlegges for årsmøtet i KUR, samt 

budsjett for førstkommende festival». Styret må derfor starte med dette arbeidet nå. 

Vedtak: Det er passende med tre i styret. Initiativtakeren (Kristoffer Flaa Sørensen) må 

spørres som førstemann. Dernest spørres følgende; Pål Bjørsagård, Bjarne Løkken, 

Kjetil Frengstad, Gjermund Rønning og Eivind Arne Bjørshoel.  

 

 


