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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

18. mars 2010 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

Styreleder ønsket velkommen.  Sakslisten og møteinnkalling ble godkjent. Frode Aalbu ble 

valgt som sekretær. Det ble bestemt at alle frammøtte skulle signere protokollen etter møtet. 

 

2. Årsmeldinger 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Meldingene ble ikke opplest, men møteleder gav 

deltagerne anledning til å stille spørsmål til de enkelte kapitler underveis. Arnold Fossum 

stilte spørsmål om styret/daglig leder var fornøyd med innlegget av rogn i klekkeriet og 

rutinene ved stamfisket. Daglig leder orienterte om en uheldig sesong værmessig og derfor 

også for dårlige rutiner. Styreleder presiserte at temaet er drøftet i styret og vil bli fulgt opp. 

Etter spørsmål fra Thore Kleffelgård orienterte daglig leder deretter om bakgrunnen for 

anmeldelsene som ble levert i 2009. Det ble også stilt spørsmål om beitelaga var fornøyd 

med den økte innsatsen på bufetilsyn. Styreleder returnerte spørsmålet til forsamlingen, om 

de mente strategiene som ble valgt på feltarbeidet i 2009 er riktig vei å gå. Leif Olav 

Nergaard mente at feltaktivitet i sommerhalvåret er veldig viktig og derfor at satsinga var 

riktig. Arnold Fossum kommenterte avslutningsvis at han mente at det generelt ikke er 

heldig at styret ikke møter fulltallig på årsmøtet. 

Årsmeldingene ble enstemmig godkjent. 

 

3. Regnskap 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Styreleder gjennomgikk de viktigste postene og de 

med vesentlige endringer fra tidligere år. Det ble bare stilt korte spørsmål og kommentert 

rundt enkelte poster. Revisjonsberetning ble opplest av møteleder. Regnskapet ble 

enstemmig godkjent, med de anmerkninger revisorene hadde kommentert. 

 

4. Innkomne saker 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Styret hadde levert en redegjørelse for ønske om å 

høyne arealavgiften. Styreleder orienterte om at styret var usikker på om det var nødvendig å 

reise spørsmålet som egen sak, eller om det var nok å diskutere det under 

budsjettbehandlinga. Årsmøtet fant det fornuftig å diskutere saken ferdig i forkant av 

budsjettbehandlinga. Arnt Strand var positiv til den foreslåtte endringen, og argumenterte for 

dette. Han fikk støtte av Leif Olav Nergaard. Arnold Fossum mente også at det er riktig at 

arealavgiften følger lønnsutgiftene. 

Styrets forslag til økt arealavgift fra 100.000,- til 125.000,- ble enstemmig vedtatt.  
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5. Valg 

 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

Leder:    Frode Flaa, 2512 Kvikne   (1 år gjenvalg) 

Styremedlem:  John A. Stenrud, 2512 Kvikne  (2 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Trond Livden, 2500 Tynset   (2 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Arnt Strand, 7397 Rennebu   (1 år gjenstående) 

Styremedlem:  Marit M. Solem, 2512 Kvikne   (1 år gjenstående) 

1. Varamedlem: Bente Fossen Bekken, 2512 Kvikne  (2 år gjenvalg)  

2. Varamedlem: Simen Kalbækken, 2500 Tynset  (1 år gjenstående) 

1. Revisor:  Marianne Rønning, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

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

Møteleder:  Tor Granvold, 2512 Kvikne   (1 år ny) 

Vara møteleder: Steinar Munkhaugen, 2500 Tynset  (1 år ny) 

 

Styremedl. Vollan Olav Moen, 2500 Tynset   (4 år gjenvalg) 

Vararepr. Vollan Eystein Bekken, 2512 Kvikne   (4 år gjenvalg) 

 

Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna villreinområde, lørdag 17.april, Dalsbygda: 

   Anders Holm 

   Arnold Fossum 

   Simen Kalbækken 

   Rolf Th. Holm 

   Arnt Strand 

   Ingebrigt Storli 

   Ingar Frengstad 

   Frode Flaa 

Vararepresentanter årsmøtet Forollhogna: 

   Kåre Jan Flotten 

   Arne Magne Lunaas 

   Nils Laurits Totlund 

   Trond Livden 

 

Forslag fra årsmøtet til nytt medlem i valgkomiteen: 

Valgkomité:  Geir Atle Bobakk, 2500 Tynset  (3 år ny) 

 

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

innstilling, og nevnte personer ble valgt. 

Valgkomiteen oppfordret til vedtektsendring, slik at man kan gå bort fra å velge egen 

møteleder. Valgkomiteen mener at styreleder kan ha denne funksjonen. Årsmøtet 

argumenterte både for og mot dette forslaget, og det ble enighet om at styret oppfordres til å 

jobbe med dette til neste årsmøte. 
 

6. Godtgjørelse til styremedlemmer 

Valgkomiteen foreslår at satsene forblir uendret. 

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

innstilling. 

7. Budsjett 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet: Styreleder gjennomgikk de viktigste postene og 

endringene fra forrige budsjettår og driftsår.  Daglig leder orienterte om forprosjekt for 

klekkeriet. I tillegg ble det gjort endring på post 3132 i utsendt forslag fra kr. 21.500,- til kr. 
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25.000,-. Det var ingen spesielle kommentarer til styrets forslag forøvrig. Budsjettet ble 

enstemmig godkjent, med nevnte endring, med et overskudd i driftsresultatet på kr. 450,-. 

 

Protokollen ble undertegnet av et samlet årsmøte før bespisning. 

 

Kvikne 8.april 2010     Frode Aalbu 

 


