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Tilstede på møtet 

Møtende medlemmer: Stein Grue, Henning Brevad, Trond Livden 

Fraværende 

medlemmer: 

Geir Atle Bobakk, Ivar Næverdal 

Møtende 

varamedlemmer: 

Audun Langtjernet Kregnes, Magne Thorleiv Rønning 

Andre: Kåre Kristen Totlund og Pål Strand (Kvikne utvikling), Ingebrigt Storli 

Referent: Kristin Lund Austvik 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 1.19 – 4.19 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

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

 

 

     

     

     

     

     

 

  
 

Møtedato: Mandag.21.01.2019 kl. 19.30 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 

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

Inviteres: Audun Langtjernet Kregnes, Magne Thorleiv Rønning.  

Sekretær: Kristin L Austvik 
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Sak 1/2019 Økt utvikling på Kvikne 

Sakframlegg: 
Kvikne utvikling har hatt kontakt med Kvikne utmarksråd med bakgrunn i et ønske om å få 

til økt utvikling på Kvikne og da samarbeide med Kvikne utmarksråd om å opprette en 

stilling som i grove trekk skal arbeide med dette. Kvikne utvikling og styreleder og daglig 

leder i Kvikne utmarksråd hadde et lite drøftingsmøte om dette den 10.1.19. Før det gjøres 

noe videre arbeid med dette må imidlertid saken drøftes i styret til Kvikne utmarksråd for å 

avklare om det er ønskelig at KUR involveres i dette arbeidet. Kåre Kristen Totlund og Pål 

Strand stiller fra Kvikne utvikling i kveldens møte for å legge fram deres tanker og ideer. 

Vedlegg: 
Liste med stikkord fra Kvikne utvikling med deres tanker om hva ei ny stilling på Kvikne 

bør inneholde. 

Diskusjon: 
Styret i KUR er positive til at det arbeides med dette fra Kvikne utvikling sin side, men kan 

ikke helt se hvor KUR sin rolle passer inn i dette. KUR skal først og fremst yte tjenester til 

grunneierne og fremme grunneierinteressene. Økt utvikling og arbeidsplasser kan være i 

grunneiernes interesse, men medlemmene i KUR er så mange og interessene og meningene 

om hva det skal arbeides med også deretter. Salg av jakt- og fiske- opplevelser/”pakker” ble 

mye diskutert i møtet. Jaktsalg har vært forsøkt av flere på Kvikne, både private og av 

KUR og det har vist seg å være lønnsomt ei stund, men også at det er vanskelig å 

opprettholde inntektsnivået og kontakten med kundene i lengden. Det er ikke noe enkelt å 

skulle videreselge jakt og må nesten være en forutsetting at man eier jaktterreng selv slik at 

man har sikrere tilgang på jaktkort. Et annet, viktig, spørsmål er om grunneierne i KUR 

virkelig ønsker et mer markedsorientert jaktsalg på Kvikne, eller om vi ønsker at 

innbyggerne skal ha god tilgang på rimelig jakt. Tilgang på rimelig jakt er for mange en av 

hovedgrunnene til å bo i ei bygd som Kvikne og om man fjerner denne tilgangen kan man 

ende opp med en motsatt effekt av det man arbeider for; nemlig at færre ønsker å bo på 

Kvikne. 

De siste åra har Kvikne utmarksråd hatt et høyt årlig overskudd og aktivitetsnivå, men det 

kommer av mer eller mindre tilfeldige prosjekter som har kommet til i løpet av årene. Dette 

er usikre inntektskilder da de sjelden har lengre varighet enn 1-3 år. Flere av de største 

inntektspostene (eks kalvingsprosjektet) vil snart falle bort, og da er vi på et mer normalt 

inntektsnivå for KUR. 

Etter mye drodling og drøfting omkring temaet kom Kvikne utvikling fram til at de nå i 

første rekke vil se nærmere på hvilke bo-muligheter det finnes på Kvikne i form av 

leieboliger, som jo er ei forutsetting for å få folk til å komme og bo på Kvikne.   

Sak 2/2019 
HMS- regelverk 

Sakframlegg: I sak 9/2018 ble det vedtatt at; «Det utarbeides en HMS-perm. Permen fra 

Fjellstyresambandet og SNO si håndbok kan brukes som mal hvor vi plukker ut og tar 

med det som er relevant videre til vår egen perm. Et forslag til HMS-perm utarbeides av 

de ansatte og skal være klart til neste styremøte.» Forslaget fra de ansatte og styreleder er 

nå ferdig utarbeidet og legges fram for vedtak i møtet. 
Styreleders innstilling:  

Vedlegg: Forslag til HMS-regelverk for Kvikne Utmarksråd 

Vedtak: Det må legges inn et system for løsing av innmeldte avvik i HMS- regelverket. Det må også 

inn et skjema hvor de ansatte kan skrive under på at de ulike instruksene er lest og forstått . 

Forslag til HMS-regelverk for Kvikne Utmarksråd vedtas med disse endringer. Det kjøpes 

inn en førstehjelpskoffert for å ha med på scooteroppdrag som er i tråd med stasjonær enhet 
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i arbeidstilsynets veiledning til arbeidsmiljøloven. 

Sak 3/2019 
Gjennomgang av timesforbruk for de ansatte i 2018 

Sakframlegg: Som en oppfølging av årsmøtets bekymring for at «…de ansatte i KUR arbeider mye 

overtid og er redd for at det på sikt kan føre til at de blir overarbeidet..» (ref årsmøtet) vil 

styret se på hvor mange timer de ansatte arbeidet i 2018 og, i samråd med de ansatte, se på 

hvor det eventuelt kan være mulig å kutte ned på aktiviteten for å holde seg innenfor normal 

arbeidstid. 

Vedlegg: Timelister 2018 for de ansatte 

Vedtak: De ansatte skal se nærmere på timesforbruket opp mot de vi selger tjenester til og planlegge 

feltarbeidet deretter og mer inngående enn tidligere for å unngå overforbruk av timer og 

”unødvendig” overtid. Styret ønsker også at de ansatte sender over timelister til styret 

månedlig for en tettere oppfølging av de ansatte og hva KUR utfører av oppgaver gjennom 

året.  

Sak 4/2019 
Eventuelt/orientering 

Underskrift møtereferater 2018 

Årsmøtedato for KUR 

 

Vedtak: 
Referatene ble underskrevet i møtet av de fremmøtte 

Årsmøtedato settes til tirsdag 19. mars 

 


