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Tilstede på møtet 

Møtende medlemmer: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk. 

Fraværende 
medlemmer: 

 

Møtende 
varamedlemmer: 

Audun Langtjernet Kregnes 

Andre:  

Referent: Kristin L Austvik 

 
 
 
 
Behandlede saker 

 
Sak.nr.år   Sak 1.20 – 2.20 
 

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

 

     

     

     

     

     

 
  
 

Møtedato: Torsdag.30.01.2020 kl. 19.30 Vollan Antall sider i denne utskrift: 2 

Innkalles: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk.  
Inviteres: Audun Langtjernet Kregnes, Magne Thorleiv Rønning.  
Sekretær: Kristin L Austvik 



Kvikne Utmarksråd 

 Kvikne, 12.02.20 

Utskrift fra møtebok 

Sak 1/2020 Innspill til årsmøtet ang presisering i vedtektene 

Sakframlegg: 
I vedtektene til Kvikne utmarksråd står det lite om hvem som er valgbar til de ulike verv i Kvikne 
utmarksråd. Det eneste som står er hvem som har møterett. Det finner vi i § 6;  
«Medlemsmøter er åpen for alle rettighetshavere tilsluttet Kvikne Utmarksråd. Alle rettighetshavere 
har tale- og forslagsrett på medlemsmøter.» 
Det kan være nyttig med en presisering i vedtektene av hvem som er valgbar til de ulike valg i 
utmarksrådet. Styret drøfter dette i møtet. 
 
Det har videre ikke vært praksis å velge noen vara til valgkomiteen. Det kan også være en fordel å 
velge et varamedlem til valgkomiteen i tilfelle et av medlemmene faller fra på et eller annet vis. 
Dette må i tilfelle også inn i vedtektene. Styret drøfter dette i møtet. 
 
Den finnes heller ingen paragraf om valgkomite og dens oppgaver i vedtektene for Kvikne 
utmarksråd. En slik paragraf bør også vurderes inn i vedtektene for å klargjøre valgkomiteens 
oppgaver og kan utformes etter samme mal som Forollhogna villreinutvalg med noen praktiske 
tilpasninger til utmarksrådets behov. Styret drøfter dette i møtet. 
 
Fra Villreinutvalget i Forollhogna sine vedtekter: 

§ 7 VALGKOMITÉ 
Valgkomité består av formann og 2 medlemmer. Disse velges på årsmøtet for 3 år om gangen. Det 
skal være rullering blant medlemmene, slik at ett nytt medlem velges hvert år, og fungerer som 
formann i det 3. året. Valgkomiteens medlemmer skal være geografisk fordelt. Det velges personlige 
varamedlemmer. 

Valgkomiteen skal: 

1.    Lede valgene på årsmøtet. 

2.    Foreslå leder og nestleder i utvalget. 

3.    Komme med forslag på 2 revisorer med 1 varamedlem. Disse velges for 1 år av gangen. 

4.    Komme med forslag til godtgjørelse til Villreinutvalget. 

5.    Komme med forslag til 1 nytt medlem til valgkomiteen hvert år. 

 

Vedlegg: Vedtektene for Kvikne utmarksråd finnes her; https://www.kvikneutmarksrad.no/?page_id=101  

Vedtak: 
Styret foreslår å legge til setninga: «For å være valgbar til de ulike verv i Kvikne utmarksråd må man 
være grunneier i et lag tilsluttet Kvikne Utmarksråd» i § 6 etter kulepunktene om hva årsmøtet skal 
gjøre.  
 
Videre foreslår styret at valgkomiteens oppgaver legges til som en ny § 7 i vedtektene: 
 
«§ 7 VALGKOMITÉ 
Valgkomité består av formann og 2 medlemmer. Disse velges på årsmøtet for 3 år om gangen. Det 
skal være rullering blant medlemmene, slik at ett nytt medlem velges hvert år, og fungerer som 
formann i det 3. året. Valgkomiteens medlemmer skal være geografisk fordelt. 

Valgkomiteen skal: 

 
1. Godkjenne eventuelle nye medlemmer.  
2. Velge leder for ett år. 

https://www.kvikneutmarksrad.no/?page_id=101
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3. Velge styremedlemmer.  
4. Velge to varamedlemmer med to års funksjonstid, med en på valg hvert år  
5. Velge to medlemmer til kontrollkomitéen for regnskapet med ett års funksjonstid. 
6. Velge nytt medlem til valgkomitéen 
7. Velge møteleder for neste årsmøte. Denne møter utenom årsmøtesending fra sitt lag.  

Tillitsvalgte som ønsker å fratre sine verv må sende beskjed om dette til valgkomiteen innen 1. 
februar årsmøtet.» 
 
Forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med årsmøtepapirene. I årsmøtet må saken om 
vedtektsendringer tas før valgene i tilfelle det gjøres vedtak som vil påvirke valgene. 

Sak 2/2020 
Eventuelt/orienteringer 

Sakframlegg: 
Klekkeriet- hvor langt er man kommet med arbeidet med kostnadsoverslag mm siden forrige møte 
Årsmøtedato- styret enes om en passende dato for årsmøtet i Kvikne utmarksråd 
Småvilt- møte om takseringene på Kvikne 14.1, orientering 
Villrein- møte i FO1 29.1, orientering 
Hjortevilt- foredrag med Meisingset 
Beitelaga og MVA 

Diskusjon: 
Sveinung la fram hva som har skjedd med klekkeriplanene siden sist og fortalte at vi nå har fått 
tilbud på både klekkeribygg og vanninntak. Overslagene på bygg og vanninntak går til sammen over 
det vi har av penger avsatt til dette formålet, men vi har mulighet for å søke KRK-fondet om noe 
mer midler.  
 
Styret er positive til et foredrag med Meisingset, men for å sikre at det kommer en del folk på 
foredraget bør det heller legges til Tynset/Alvdal. 
 
Kristin fortalte at regnskapskontoret mener oppsynstjenestene for beitelaga må faktureres med 
MVA i framtida. Tidligere har dette vært gjort uten MVA, men det riktige er nok å legge på MVA. 
Kontraktene vi har med beitelaga går både på antall dagsverk og en totalsum for tjenestene. 
Beitelaga bør derfor kontaktes med denne informasjonen og forespørres om hvordan de vil at 
avtalene skal være for framtida; om MVA skal legges på dagens sum for tjenestesalg eller om 
totalsummen skal være den samme som før (altså inkl. MVA) og at man heller reduserer antall 
dagsverk tilsvarende. 

Vedtak: 
Vi undersøker om pris på bygg hos noen andre i tillegg til det overslaget vi alt har fått. Kristin søker 
KRK om mer midler til arbeidet. Sveinung undersøker om det er mulig å få noe mer midler av KVO. 
 
Årsmøtet settes til 31. mars. 
 
Kristin hører med Tynset kommune eller Nord-østerdal utmarkstjenester om samarbeid om 
foredrag med Meisingset. 
 
Kristin sender ut et skriv til beitelaga med informasjon om MVA. 

 


