Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 11.04.16

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Torsdag 17.3.2016 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
Bente Fossen Bekken
Kristin L Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 1.16 – 5.16

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

Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 11.04.16

Utskrift fra møtebok
Sak 1/2016

Årsmelding 2015

Saksframlegg:
Utkast til årsmelding for Kvikne Utmarksråd 2015

Vedlegg:
Gås igjennom og godkjennes.

Styreleders
innstilling:
Årsmeldinga godkjennes med de små endringene som ble gjort under møtet.

Vedtak:
Sak 2/2016

Regnskap 2015 og budsjett 2016

Saksframlegg:
Regnskap 2015 og budsjett 2016 for Kvikne Utmarksråd

Vedlegg:
Gås igjennom og godkjennes.

Styreleders
innstilling:
Budsjettet godkjennes som forelagt. Regnskapet tas til orientering.

Vedtak:
Sak 3/2015

Underskrift møtereferater og kjørebøker 2015

Saksframlegg:

Alle referatene ligger her: http://www.kvikneutmarksrad.no/?page_id=486

Vedlegg:
Gås igjennom og underskrives.

Styreleders
innstilling:
Møtereferatene godkjennes og underskrives.

Vedtak:

Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 11.04.16

Utskrift fra møtebok

Sak 4/2015
Saksframlegg:

Bankkort for KUR
Det gjøres en del innkjøp til utmarksrådet (kontorartikler, kaffemat til møter, diverse til
arrangementer (eks. friluftsdagene), samt betaling av overnattinger og reiser. Dette har vært løst med
en egen konto og faktura fra Coop og ved bruk av private bankkort og tilbakebetaling via nettbank.
Styret bør vurdere om utmarksrådet skal skaffe eget bankkort for slik betaling for et mer ryddig
system.
Ved å bruke bankkort på Coop slipper man dessuten fakturagebyret på kr 50,- pr gang. Bruker av
kortet må da være nøye på å ta vare på kvitteringer til regnskapet.

Vedlegg:
Bankkort anskaffes.

Styreleders
innstilling:
Bankkort anskaffes.

Vedtak:
Sak 5/2015

Eventuelt/orienteringer

Saksframlegg:
Daglig leder i KUR og villreinansvarlig informerte om arbeidet med overgangsavtaler mellom TOR,
Folldal statsallmenning, Oppdal bygdeallmenning og Statskog. De informerte også om det pågående
arbeidet med tellende areal for Knutshø og Forollhogna villreinområder.
Daglig leder informerte om to planlagte prosjekt angående villrein: et om kalvingstidspunkt i
Forollhogna og et om nedgang i kalveandel i Knutshø. Disse er fortsatt på planleggingsstadiet, men
prosjektet i Forollhogna vil starte opp i 2016. Prosjektet i Knutshø er noe mer uklart, men man
sikter seg inn på oppstart i 2016.
Daglig leder informerte om planlagt oppstart med vårtelling av hjort og jaktlederkurs.
Daglig leder informerte om framgang i arbeidet med smårovviltkort. Her må det utarbeides kart for
områdene det kan jaktes og ikke før ordninga med kortene ”slippes løs”.
Leder, fiskeansvarlig i KUR, Liv Svergja og daglig leder i KUR har hatt et møte om videre
klekkeridrift. Liv ønsker å si fra seg en del av arbeidet ved klekkeriet og en mulig løsning for 2016
og åra framover ble framlagt for de øvrige i styret.
Bente la fram et forslag om at KUR oppretter ei egen facebookside for å få ut informasjon til enda
flere, ikke alle leser kvikne.no eller kvikneutmarksrad.no. De øvrige medlemmene var enige i at
facebook er en god kilde til å spre informasjon. Bente og daglig leder snakkes nærmere om dette
over påske.

