
Kvikne Utmarksråd 

 1 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET I 2018 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

22. mars 2017 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

Trond Livden (leder) ønsket velkommen. Møteleder: Steinar Munkhaugen. Valg av 

protokollfører; Magne Rønning og to til å signere protokollen; Trygve Estensgård og 

Torgeir Svergja. 

 

2. Årsmeldinger 

Årsmelding fra leder Trond Livden 

Småviltansvarlig Henning Brevad 

Villreinansvarlig Geir Atle Bobakk 

Fiskeansvarlig Ivar Næverdal 

Elg- og hjortansvarlig Stein Grue 

Kvikne klekkeri Liv Elisabeth R Svergja/John Svergja (v/Stein Grue) 

Fjelloppsyn og andre ansatte. Oppsummering av oppsyn og kontroller. Info om diverse 

oppsynsoppdrag/tilsyn osv. Info om beitelagene og tilsyn (Kvikne Øst og Vest samt Innset 

Vest).  

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Alle årsmeldinger ble enstemmig vedtatt som framlagt på møtet. 

 

3. Regnskap 

Sum driftsinntekter er kr 1.399 253,89. Sum driftsutgifter er kr 1.073 873,06.. 

Driftsresultatet er på kr 335 001,83. Kontrollkomiteen leste opp sin melding og anbefaler at 

regnskapet blir godkjent av årsmøtet.  

Anbefalingene fra komiteen legges fram for årets årsmøte for avstemming. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Regnskapet ble enstemmig vedtatt som framlagt på møtet.  

4. Innkomne saker 

Ønske om å få ansatte i KUR til å ta på seg arbeid med fiskefestivalen. 

Kristoffer F Sørensen la fram et forslag om et samarbeid mellom Kvikne IL og utmarksrådet. Det 

ble noen diskusjoner rundt eventuelle inntekter og hvem som skal ta på dugnadsjobben i dette 

tidsrommet da det ellers er ganske travelt for de ansatte i KUR. Torgeir Svergja, tidligere sjef for 

festivalen, informerte om arbeidet med festivalen.  

Forslag fra årsmøtet: 

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. 
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Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Informasjon fra kontrollkomitè (Leif Olav Nergård og Torgeir Svergja) 

Kontrollkomiteen har sett at de ansatte i KUR arbeider mye overtid og er redd for at det på sikt kan 

føre til at de blir overarbeidet. Utmarksrådet har for tida mye penger på bok og kontrollkomiteen 

foreslår derfor at det opprettes ei stilling for å avlaste de ansatte. Denne nye personen kan også få i 

oppgave å arbeide med prosjekter i henhold til utmarksrådets § 3, punkt 3: «Legge til rette for 

miljøbasert næringsutvikling av utnyttbare naturressurser, slik at dette om ønskelig kan skape økte 

sysselsettings- og inntektsmuligheter.» 

Forslag fra årsmøtet: 

Årsmøtet gir styret i oppgave å rekruttere tilstrekkelig personell for å sikre at de ansatte og 

organisasjonen driver i henhold til arbeidsgiverlovens rammer. Stillingsinstruksen for alt personell 

skal være på plass før nye ansatte ansettes. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

5. Valg: Valgkomiteen kunne ikke stille på møtet, men det var bare en frasigelse av verv, dette 

var varamedlem i utmarksrådet, og forslag til nytt varamedlem samt nytt medlem i 

valgkomiteen ble framlagt i møtet. 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

Leder:    Trond Livden, 2500 Tynset   (1 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Geir Atle Bobakk, 2512 Kvikne   (2 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Stein Grue, 2512 Kvikne   (2 år gjenvalg)  

Nestleder:  Ivar Næverdal, Innset, 7398 Rennebu (1 år gjenstående) 

Styremedlem:  Henning Brevad, 2512 Kvikne  (1 år gjenstående) 

  

 

1. Varamedlem: Audun Kregnes, 2500 Tynset   (1 år gjenstående)  

2. Varamedlem: Magne Rønning, 2512 Kvikne  (2 år nyvalgt) 

 

  Kontrollkomitè:  

  Leif Olav Nergaard, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

  Torgeir Svergja, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

Møteleder:  Steinar Munkhaugen, 2500 Tynset  (1 år gjenvalg) 

Vara møteleder: Arne Ingvar Nymoen, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

                                                

Valgkomité: 

Leder:          Arnt Strand,            7398, Innset                         (1 år gjenstående) 

Medlem:      Jan Karstensen,       2500 Tynset                          (2 år gjenstående) 

Medlem:      Conrad Schärer,     2512 Kvikne    (3 år nyvalgt) 

 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Vedtak: Alle valg var enstemmig vedtatt.  

 

6. Styregodtgjørelse:  

Følger statens satser. 
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Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt, statens satser følges fortsatt. 

 

7. Budsjett 

Gjennomgang generelt av budsjett for 2018 ved Stein Grue. Det ble foreslått at årsmøtet gir 

styret fullmakt til å gå ut over budsjett for å gjennomføre årsmøtevedtak om nyansettelse og 

bevilgning av penger til fiskefestivalen. 

 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Avslutning ved leder Trond Livden. Møtet slutt (kl. 22:25) 

 

Underskrift protokoll ved Trygve Estensgård og Torgeir Svergja. 

 

 

Oppmøtte: 

Geir Stai (Bjørgan/Ween/Frengstad utmarkslag), Conrad Schärer (Kvikne Østfjell beitelag), Stein 

Haanshus (Odden/Prestlien grunneierlag), Hallgeir Haugan (Innset utmarkslag), Rune Storli 

(Kvikne Fjellstyre), Jon Schärer (Nappsjølia/Kviknebrona fjellsameie), Kåre Kristen Totlund 

(Svergjesjølia, Sverja/Ya/Russu), Audun Kregnes (Kvikneskogen Vest fjellsameie/Eidsfjellet 

fjellsameie/Kvikneskogen Grunneierlag), Trygve Estensgård (Svartsjølia), Kristoffer Flaa Sørensen 

(Ya/Gryta), Magne T. Rønning (Vollan Utmarkslag), Torgeir Svergja (kontrollkomitèen), Steinar 

Munkhaugen (Møteleder), Ingebrigt Storli (Fjelloppsyn), Kristin L Austvik (Daglig 

leder/Fjelloppsyn), Trond Livden (Styret i KUR), Ivar Næverdal (styret i KUR), Geir Atle Bobakk 

(styret i KUR), Stein Grue (styret i KUR), Henning Brevad (Styret i KUR).  

 

Kvikne 22.mars 2018  

   

 


