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REFERAT TIL ÅRSMØTE 2005 

Sted: 

Kvikne Samfunnshus 

Tid:  

30. mars 2005 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

Styreleder ønsket velkommen.  Sakslisten ble godkjent. 

Møteleder, John Svergja, overtok ordet og ba de frammøtte  presentere seg. Heidi Ydse ble 

valgt til sekretær. 

 

2. Årsmeldinger 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Meldingene ble ikke opplest. De ble gjennomgått. 

Styreleders årsmelding inneholdt en feil; ansvarsområde for Ingar Frengstad og Svein Ringli 

var byttet om på (dette er rettet i referatet). Kommentar til Trond Livdens årsmelding; 

spørsmål om Kviknekortet og fiskekortinntekter fra kortsalg i Orkla.  Jon Schärer stilte 

spørsmål om fordeling  av midlene fra Orkla. Erik Ydse forklarte saksgangen som har vært.  

Merknad til årsmeldingen: Jon Schärer ønsker at KUR jobber videre med fordelingsnøkkel 

for økonomien forbundet med Orklakortene. 

Årsmeldingene ble godkjente. 

 

3. Regnskap 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Ingen kommentarer eller spørsmål om inntekter og 

utgifter i regnskapet. Revisorene leste opp sin rapport. Balansen ble lagt fram for årsmøtet. 

Merknad til regnskapet: Revisorene ønsker å ha klarhet i om KUR må ha statskontrollert 

revisor.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

4. Innkomne saker 

A) Styret fremmer forslag for årsmøtet for 2005 om at hvert grunneierlag i Forelhogna 

bidrar med kroner 500,- til bokprosjektet. 

Styret fremmer forslag for årsmøtet for 2005 om at hvert grunneierlag i Forelhogna 

bidrar med kroner 500,- til bokprosjektet. 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Årsmøtet støtter oppfordringen fra styret, og lar 

utfordringen gå ut til grunneierlagene i Forelhognaområdet. 

B) Kjøp av snøskuter fra Kvikne fjellstyre 

Storinnsjøen Sameie 

Ola Rønning 

Rute 568 

 

2512 Kvikne 
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Styret tilbyr Kvikne fjellstyre å kjøpe snøskuter, kjelke og bilhenger for kroner 50 

000,-. Prisen forutsetter at Kvikne Utmarksråd ikke hever beløpet (kroner 25 000) for 

salg av sekretærtjenester før 2008. 
 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Bakgrunnen for vedtaket ble redegjort av Ingar 

Frengstad. Årsmøtet støtter styrets forslag til kjøp av skuteren. 

 

C) Ansettelse av ny daglig leder/fjelloppsyn 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Bente F. Bekken orienterte om historien og 

saksgangen i ansettelsesprosessen. Dette skrivet er lagt i KURs arkiv. Styreleder 

presentert Frode Aalbu, som er ansatt som ny daglig leder/fjelloppsyn. Jon Schärer gikk 

gjennom stillingsutlysningen og deler av et brev som var utsendt til styret i KUR. Bernt 

R. Hansen stilte spørsmål ved veivalgene til KUR, om oppsyn skal vike for 

næringsutvikling. Arnt Strand poengterte at grunnfinansieringen ikke holder til den 

oppsynsmengden som gis i dag. Olav Moen roste prosessen, og ga signaler om at 

næringsutvikling er en måte å finansiere stillingen på. Jon Schärer føler at 

utlysningsteksten viser en endring i KURs kurs. 

 

D) Forslag på sekretær i Forelhogna villreinområde 

Valgkomiteen i Forelhogna Villreinutvalg har stilt spørsmål om Heidi Ydse kan stille 

som kandidat til sekretærstillingen i utvalget jf. vedlegg fra Torfinn Fossum. 

Styret stiller seg positiv til at  Heidi Ydse stiller som kandidat som sekretær i 

Forelhogna Villreinutvalg. 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Torfinn Fossum orienterte om bakgrunnen for 

forespørselen. Årsmøtet stiller seg enstemmig bak styrets vedtak. 

 

E) Styret fremmer forslag om at det trekkes ut fire kalver av felleskvoten til 

Villreinjaktkurset i Forelhogna før tildelingen til det enkelte jaktfelt. 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Det var en diskusjon om hvorvidt det er riktig 

bruk av de tidligere ”brøkdyra” og alle rettighetshaveres rettigheter til reinsjakt i 

Forelhogna. Det var ikke alle som mente de hadde fullmakt til dette årsmøtevedtaket. 

Forslag fra Ingar Frengstad: KUR legger kurset på is i ett år, for deretter å vurdere 

innhold og pris for kurset, før vi starter opp igjen. Årsmøtet vedtar Ingars forslag mot 3 

stemmer. 
 

5. Informasjon fra SNO  

Erik M. Ydse presenterte SNO, sentrale overordnede føringer og de lokale oppgavene som 

SNO tar for seg. 

 

6. Valg 

Ivar Næverdal orienterte om valgnemndas arbeid og om brev fra Svein Ringli. Deretter ble 

valgkomiteens forslag lest opp for årsmøtet. Brev fra valgkomiteen ligger i KURs arkiv. 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes.) 

Leder:    Nils Asbjørn Ween, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Oddveig Fossum, 2512 Kvikne  (2 år) 

Styremedlem:  Arnt Strand, Innset, 7398 Rennebu  (2 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Trond Livden, 2500 Tynset   (1 år gjenstående) 
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Styremedlem:  Ingebrigt Storli, 2512 Kvikne (for Svein Ringli) (1 år) 

1. Varamedlem: Bente Fossen Bekken, 2512 Kvikne   (1 år gjenstående)  

2. Varamedlem: Simen Kalbækken, Kongsveien 28, 2500 Tynset  (2 år) 

1. Revisor:  Kari Aase Stai, 2512 Kvikne   (1 år gjenvalg) 

• Revisor: Torgeir Svergja, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

Valgkomité:  Einar Sigstad, 7398 Rennebu   (3 år) 

Møteleder:  John Svergja, 2512 Kvikne   (1 år gjenvalg) 

• Vara møteleder: Tor Granvold, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

 

Utsendinger til Årsmøte i Forelhogna Villreinutvalg lørdag 23. april, i Aunegrenda 

Forsamlingshus, Haltdalen: 

Daglig leder Heidi Ydse  vara: Arne Idar Buseth 

Styreleder Nils Asbjørn Ween vara: Tor granvold 

Styremedlem Arnt Strand  vara: Bente Fossen Bekken 

Styremedlem Trond Livden  vara: John Svergja 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Årsmøtet stiller seg enstemmig bak valgkomiteens 

innstilling. 
 

7. Godtgjørelse til styremedlemmer 

Valgkomiteen foreslår at satsene forblir uendret med unntak av godtgjørelse for dagmøter, 

som ble foreslått økt fra kr. 300,- til kr. 500,-. 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Årsmøtet stiller seg enstemmig bak valgkomiteens 

innstilling. 

Det ble i sakens anlednings etterlyst mer informasjon fra organisasjonen ut til 

medlemslagene. Dette må komme ut i for av post eller e-post for de som har dette. 

8. Budsjett 

Fjellstyret vil gå i dialog om finansiering av snøskuter, henger og kjelke. 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Årsmøtet gir styret i KUR fullmakt til å legge et nytt 

budsjett der kjøpet er med og finansieringen klar. Det nye budsjettet sendes ut til 

grunneierlagene. 

 

Protokollen ble ikke undertegnet på årsmøtet. Sekretæren foreslår derfor at to representanter som 

deltok undertegner originalen som oppbevares på kontoret. 

 

Kvikne 12. mai 2005 

 

Heidi Ydse 

 

 

 

Sted og dato  Sted og dato 

   

   

 


