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REFERAT FRA ÅRSMØTET I 2019 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

19. mars 2019 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

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

protokollfører; Arne Ingvar Nymoen og to til å signere protokollen; Kristoffer Flaa Sørensen 

og Geir Atle Bobakk. 

 

Det ble påpekt at det mangler en arbeidsplan for kommende år etter vedtektene til KUR. 

Dette må komme på plass i sammenheng med neste års budsjett. 

 

2. Årsmeldinger 

Årsmelding fra leder Trond Livden 

Småviltansvarlig Henning Brevad 

Det kom opp et spørsmål fra salen om det bør innleveres rapporter til utmarksrådet etter jakt 

hvert år fra hvert enkelt av grunneierlaga for å få til en samlet rapport over felling av rype 

innen Kvikne. 

Villreinansvarlig Geir Atle Bobakk 

Fiskeansvarlig Ivar Næverdal (v/Stein Grue) 

Elg- og hjortansvarlig Stein Grue 

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

Det ble diskutert en del omkring fremtiden for settefiskanlegget. Det trengs mye midler inn 

for opprusting/vedlikehold av dagens anlegg eller evt bygging av nytt anlegg. Fylkesmannen 

og KVO/trønder-energi er de viktigste aktørene her. 

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 

Regnskap ble gjennomgått av Torgeir Svergja i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har 

påvist en feilføring angående avskriving ved kjøp av snøscooter, noe som påvirker 

resultatet for 2018 i positiv retning. 

Sum driftsinntekter er kr 1.351 168,-. Sum driftsutgifter er kr 1.088 305,-. Driftsresultatet er 

på kr 278 012.-.  

 

Også i år er dette et godt resultat. Regnskapet er ført av Bjørkan regnskap. Torgeir Svergja 

stiller spørsmål om ikke innkjøp av scooter og henger burde vært behandlet av årsmøtet da 

dette utgjør en stor prosent av årlig omsetning. Torgeir Svergja etterlyste også en instruks 

for hva kontrollkomiteen skal se på i forbindelse med regnskap og årsgjennomgang. Det 
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kom opp et forslag til at styret og kontrollkomiteen sammen lager en instruks for 

kontrollkomiteen. 

 

Kontrollkomiteen leste opp sin melding og anbefaler at regnskapet blir godkjent av 

årsmøtet som forelagt i møtet.  

Anbefalingene fra komiteen legges fram for årets årsmøte for avstemming. 

 

NØFF: Årsmøtet i utmarksrådet vedtok i 2018 at KUR skal bevilge kr 20.000,- til Norsk 

ørretfiskefestival i 3 år (20.000/år). En forutsetning for dette var at NØFF legger fram 

fullstendig regnskap for årsmøtet i utmarksrådet.  

Kristoffer Flaa Sørensen, leder for NØFF i 2018, informerte om fjorårets fiskefestival. 

Regnskpaet er forelagt og kontrollert av kontrollkomiteen for KUR. Årsresultatet ble kr 

38 108,-. Han informerte også om plan for Kvikne sommerfestival 2019. Hele 

arrangementet er planlagt lagt til Vollan. Barneaktiviteter, fiskekonkurranse, storfest med 

Johans og Staut og Vollandag på søndagen. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Regnskapet ble enstemmig vedtatt som framlagt på møtet. Styret i utmarksrådet og 

kontrollkomiteen lager en instruks for kontrollkomiteen. 

 

4. Innkomne saker 

Et forslag fra styret i utmarksrådet om en vedtektsendring om utbetaling av bonus til de 

ansatte ble framlagt; «det utbetales bonus til de ansatte tilsvarende 10 % av det enkelte års 

overskudd. Forutsetningen er at lagets egenkapital er på minimum 500.000,- for det 

angjeldende regnskapsår. Fordelingen av bonus skjer etter den enkelte ansattes 

stillingsandel.» 

 

Det kom opp et alternativt forslag fra årsmøtet om at utbetaling av bonus til de ansatte 

legges inn i arbeidsavtalene i stedet for i vedtektene, da dette er mer riktig. Formuleringen 

fra styret i utmarksrådet beholdes for øvrig. 

 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslag om bonusutbetaling i arbeidsavtalene ble vedtatt med 7 mot 0 stemmer.  

 

 

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

var et styremedlem i utmarksrådet, og forslag til nytt styremedlem 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   (1 år gjenstående) 

Styremedlem:  Stein Grue, 2512 Kvikne   (1 år gjenstående)  

Styremedlem  Sveinung Eithun, Innset, 7398 Rennebu (2 år NY) 

Styremedlem:  Henning Brevad, 2512 Kvikne  (2 år gjenvalgt) 

  

 

1. Varamedlem: Audun Kregnes, 2500 Tynset   (2 år gjenvalg)  

2. Varamedlem: Magne Rønning, 2512 Kvikne  (1 år gjenstående) 
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  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: 

Medlem:      Jan Karstensen,       2500 Tynset                          (1 år gjenstående) 

Medlem:      Conrad Schärer,     2512 Kvikne    (2 år gjenstående) 

Medlem:       Frode Flaa      2512 Kvikne     (3 år NY) 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Vedtak: Alle valg var enstemmig vedtatt.  

 

6. Budsjett 

Gjennomgang ved Kristin L Austvik. 

Avskriving av snøscooter er foreslått satt til kr 15.000 over 10 år. Det kom opp et forslag 

fra styret i utmarksrådet i møtet om å sette av kr 100.000,- til opprusting av 

settefiskanlegget på Svergja. Disse pengene tas av balansekapitalen og vil ikke påvirke 

budsjett for 2019. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med de endringer som ble framlagt i møtet. 

 

 

Avslutning ved møteleder Steinar Munkhaugen. Møtet slutt (kl. 22:00) 

 

Underskrift protokoll ved Kristoffer Flaa Sørensen og Geir Atle Bobakk. 

 

 

Oppmøtte: 

Conrad Schärer (Kvikne Østfjell beitelag), Arnt Strand (Innset utmarkslag), Sveinung Eithun 

(Storinnset fjellsameie), Frode Flaa (Bjørgan/Ween/Frengstad), Arne Ingvar Nymoen (Kvikne 

FjellstyreAudun Kregnes (Kvikneskogen vest sameie, Eidsfjellet fjellsameie, Kvikneskogen 

Grunneierlag), Trygve Estensgård (Svartsjølia), Kristoffer Flaa Sørensen (Ya/Gryta utmarkslag 

S/A), Magne T. Rønning (Vollan Utmarkslag), Torgeir Svergja (kontrollkomitè), Steinar 

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

leder/Fjelloppsyn), Trond Livden (Styret i KUR), Geir Atle Bobakk (styret i KUR), Stein Grue 

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

 

Kvikne 19.mars 2019 

   

 


