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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2007 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

21. mars 2007 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

Styreleder ønsket velkommen.  Sakslisten ble godkjent. 

Leder foreslo at Olav Moen ble valgt som møteleder, siden både valgt møteleder og vara 

hadde meldt forfall. Ingen hadde innvendinger mot dette. Frode Aalbu ble valgt som 

sekretær. 

 

2. Årsmeldinger 

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

Det var ingen spørsmål til årsmeldingene. Årsmeldingene ble enstemmig godkjent. 

 

3. Regnskap 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Det ble reist spørsmål om bakgrunn for tapsført 

inntekt fra Natur og Fritid, og at mva forklarer reduksjon i tjenestekjøpsavtalene med SNO. 

Regnskapsutgiftene for året er lavere enn reelt, siden utfakturering for denne tjenesten 

sjelden havner på riktig regnskapsår. Reelle utgifter er ca. 10 000,-. Årets regnskap viser et 

overskudd på 15 578,-. Revisorene v/ Torgeir Svergja, la fram sin rapport. Svergja ønsket at 

styret vurderte en vedtektsendring med navneskifte fra ”revisor” til kontrollkomite”. 

Revisorene anbefalte regnskapet godkjent. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

4. Innkomne saker 

A) Kart for småviltjegere 

Odden/Prestlien fremmet forslag for årsmøtet om at hvert grunneierlag oppfordres til 

å utarbeide kart for sine småviltjegere. Bakgrunnen er flere overtramp. 
 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Olav Moen bekreftet at fjellstyret nå har 

utarbeidet kart for sine småviltjegere. Arnt Strand mente at misforståelser kunne oppstå 

med bakgrunn i storvaldsatsinga på villrein. Årsmøtet støtter oppfordringen fra 

Odden/Prestlien, og lar utfordringen gå ut til grunneierlagene. 

B) Tilbakerapportering 

Flere medlemslag, beitelag og veiforeninger etterspør mer detaljert 

tilbakerapportering av oppsyns-/kontrollvirksomheten fra fjelloppsynet. 
 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Torgeir Svergja mente det var nok rapporter og 

papirarbeid for fjelloppsynet. Ingar Frengstad mente rapporteringa er god nok. Marit 

Mjøen mente beitetilsynssidene på internett må holdes oppdatert. Frode Aalbu 

oppfordret medlemmene til å bruke oppsynet aktivt når de har konkrete 

problemstillinger de vil ha tatt tak i. Oppsynet skal prøve å føre mer detaljert oversikt 
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over kontroller på bomveiene, og følge opp beitelagssidene på internett bedre. Oppsynet 

og styret tok oppfordringen til etterretning. 

 

5. Valg 

Olav Moen orienterte om valgnemndas arbeid og om bare en frasigelse. Deretter ble 

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

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

Leder:    Knut Grøtli, 2512 Kvikne   (1 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Marit Mjøen Solem, 2512 Kvikne  (2 år ny) 

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

Styremedlem:  Trond Livden, 2500 Tynset   (1 år gjenstående) 

Styremedlem:  Ingebrigt Storli, 2512 Kvikne   (1 år gjenstående) 

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

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

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

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

Valgkomité:  Ola Rønning, 2512 Kvikne   (3 år ny) 

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

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

 

Utsendinger til Årsmøte i Forollhogna Villreinutvalg lørdag 28. april, i Haltdalen: 

Knut Grøtli, Frode Aalbu, Ingebrigt Storli, Marit Mjøen Solem, Trond Livden, Simen 

Kalbækken, Bente F. Bekken og Rolf Th, Holm. 

Varautsendinger: Anders Holm, John Svergja, Einar Sigstad og Anne Mette Grøtli. 

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

innstilling. 
 

6. Godtgjørelse til styremedlemmer 

Valgkomiteen foreslår at satsene forblir uendret med unntak av kjøregodtgjørelse, som ble 

foreslått økt fra kr. 1,50 til kr. 3,- for kjørte kilometer. 

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

innstilling. 

7. Budsjett 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Ingar Frengstad stilte spørsmål ved økning av 

arealavgiften til kr. 100 000,-. Styreleder mente utgiftene har økt betydelig siden satsene ble 

fastsatt sist. I 2006 betalte medlemmene ca 9,3 øre/daa, med de nye satsene blir det ca 11 

øre/daa. Rolf Th. Holm stilte spørsmål omkring innholdet i tjenestekjøpsavtalene med SNO, 

og daglig leder orienterte litt om dette. Arnold Fossum stilte spørsmål til hvorfor jervsporing 

var forsvunnet fra budsjettet, og fikk til svar at rovviltkontakten i SNO har overtatt denne 

jobben. Marit Mjøen Solem stilte spørsmål til posten ”stirydding tilskudd”, og Knut Grøtli 

orienterte om søknaden og tilsagnet fra kommunen til prosjektet i Gråhøa. 

Arnt Strand mente det er tøffere å få tak i midler nå enn noen gang, og det er hovedårsaken 

 til at arealavgifta nå heves. Budsjettet ble enstemmig godkjent. 

 

Protokollen ble undertegnet av et samlet årsmøte før bespisning. 

 

Kvikne 16. april 2007     Frode Aalbu 

 


