Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 17.03.15

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Onsdag 12.3.2015 kl. 19.30
Vollan

Antall sider i denne utskrift: 3

Innkalles: Stein Grue, Ivar Næverdal, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle
Bobakk. Sekretær: Kristin L Austvik
Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Fraværende medlemmer:
Møtende
varamedlemmer:
Referent:

Stein Grue, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk
Ivar Næverdal

Kristin L Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 1.15 – 5.15

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

Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 17.03.15

Utskrift fra møtebok
Sak 1/2015

Årsmelding 2014

Saksframlegg:
Utkast til årsmelding for Kvikne Utmarksråd 2014

Vedlegg:
Styreleders
innstilling:
Årsmelding for 2014 vedtatt som forelagt.

Vedtak:
Sak 2/2015

Regnskap 2014 og budsjett 2015

Saksframlegg:
Regnskap 2014 og budsjett 2015 for Kvikne Utmarksråd

Vedlegg:
Styreleders
innstilling:
Vedtak:
Sak 3/2015

Regnskap gjennomgått og tatt til orientering av styremedlemmene. Budsjett for 2015 ble vedtatt
med noen mindre justeringer som ble foreslått på møtet.

Underskrift møtereferater 2014

Saksframlegg:
Vedlegg:
Styreleders
innstilling:
Styremedlemmene skriver under referatene for 2014 som forelagt.

Vedtak:

Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 17.03.15

Utskrift fra møtebok

Sak 4/2015
Saksframlegg:

Arbeidsinstruks
Styreleder og daglig leder har utarbeidet en arbeidsinstruks etter vedtak under styremøte i KUR
5.11.2014. Arbeidsinstruksen legges fram for vedtak blant styremedlemmene.

Vedlegg:
Styreleders
innstilling:
Arbeidsinstruksen er vedtatt som forelagt.

Vedtak:
Sak 5/2015

Saksframlegg:

Eventuelt
Det ble orientert om framgangen i ulike prosjekter og arbeidsområder:
Svartkurleprosjektet; det skal opparbeides en sti opp til lokaliteten ved Handrevet ila 2015. Utgifter
til dette er tatt med i budsjettet.
Infopunktet, gammebygging og ferdigstillelse våren 2015.
Ripan- arbeidet her er flyttet til 2015 (kommer fram av regnskap 2014 og budsjett 2015) på grunn
av langvarigarbeid med innsamling av grunneiers tillatelse.
Et utkast til bestandsplan for elg, hjort og rådyr for perioden 2015- 2017 er sendt ut til
medlemslaga. Tirsdag 17.3 blir det nytt elg/hjortmøte for medlemmene og jegerne.
Fiskforeninga arbeider fortsatt med registrering i Brønnøysund hvor det først ble avslag på
registrering som «lag og forening». Med en endring i vedtektene håper vi imidlertid at det skal gå
gjennom. Fiskeforeninga skal ha møte den 14.4.
Det har vært avholdt et møte Tynset og Rennebu- feltet (ToR) den 12.2. Ikke mange møtte opp, men
det ble blant annet vedtatt å rette en sak til årsmøtet i Knutshø villreinområde om ny gjennomgang
av tellende areal.
Årsmøte Forollhogna villreinområde blir i år på Kvikne den 25.4.
SNO har nylig tatt bilde av en fjellrev av den blå varianten i Forollhogna (noen dager siden). Dette
betyr at vi har et nytt individ i området ettersom det ikke har vært observert noen blå fjellrev her i
senere tid.

