Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 28.11.17

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Onsdag 19.4.2017 kl. 19.30 Vollan

Antall sider i denne utskrift:

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:

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

Kristin L Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 5.17 – 8.17

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
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Utskrift fra møtebok
Sak 5/2017 Arbeidsområder
Vedlegg:
Vedtak:

Styremedlemmene har hver sine arbeidsområder. Dersom noen kunne tenke seg å bytte arbeidsområder fra
2017 må det gjøres nå. Arbeidsområdene er: hjortevilt (utenom villrein), villrein, fisk og småvilt.
Ansvarsområdene fordeles slik i 2017:
Stein Grue- elg/hjort/rådyr
Geir Atle Bobakk- villrein
Ivar Næverdal- fisk
Henning Brevad- småvilt

Sak 6/2017 Søknad om guiding på villrein
Forollhogna nasjonalparkstyre ber om at vedlagte søknad drøftes av styret i utmarksrådet. Se også vedlagte
epost fra Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter for Forollhogna nasjonalpark.
Vedlegg:
Vedtak:

Epost fra Astrid Alice Haug.
Søknad fra Savannah AS
Styret ønsker at dette tas opp i møtet med FO1 førstkommende tirsdag og at rettighetshaverne kan komme
med en uttalelse til nasjonalparkstyret. Styret er imidlertid skeptisk til at et utenbygds firma skal få drive
kommersielt med villreinguiding i Forollhogna.

Sak 7/2017 Eventuelt/orienteringer
Villrein
- Ny jakttid i Knutshø villreinområde: det er vedtatt at jakttida skal vare fra 20.8 tom. 15.9 for 2017.
- Overgangsavtale og oppsynsordning i Knutshø fom. 2017: Forslag til overgangsavtale fra 2017 er
sendt fra TOR til alle øvrige områder. Forslaget går ut på at det er gjensidig overgang mandag til og
med torsdag de tre siste ukene i 2017 og at det for årene framover blir tilsvarende overgang med til
sammen 12 dager overgang hvert år og mandag til og med torsdag, men at det må tilpasses hvert
enkelt år ettersom ukedag for jaktstart varierer fra år til år. Statskog og Oppdal bygdeallmenning
har signalisert at de er positive til forslaget, mens Folldal statsallmenning er skeptiske. Ingen av de
private terrengene har gitt noen tilbakemelding på forslaget. Oppsynsordninga må avtales nærmere
når vi vet hvem som blir med på overgangsavtalene.
- Bestandsplan og tellende areal for Forollhogna villreinområde: Det arbeides med opptegning av
nytt tellende areal og revisjon av bestandsplan for Forollhogna villreinområde. Dette skal opp på
årsmøtet for området 29.4 og skal også drøftes under møtet i FO1. Dette vil det trolig bli en del
arbeid med framover.

Sak 8/2017 Bonusordning
Under årsmøtet i utmarksrådet i 2017 ble følgende forslag fra Steinar Munkhaugen vedtatt: 10% av årets
resultat avsettes til bonus til de ansatte. De må da fordeles mellom de ansatte etter stillingenes omfang. Dette
utgjør for 2016 kr 44 000,-. Styret får i oppgave å utarbeide en mer detaljert instruks evt forslag til
vedtektsendring angående bonus/lønn.
Bonusen føres opp i regnskapet/budsjett for 2017, men dette beløpet skal ikke trekke ned/regnes med i
årsresultatet for 2017. Budsjettet for 2017 ble vedtatt med et resultat på kr 44.000,-. Det er da beregnet kr
4.800 i bonus for 2017.
Styret må derfor avgjøre hvordan dette skal gjøres
Vedtak:

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 er etter den
enkelte ansattes stillingsandel.

