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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

24. mars 2011 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

Styreleder ønsket velkommen, og leste utdrag fra vedtektene. Det var ingen innvendinger  

mot sakliste og innkalling. Frode Aalbu ble valgt som sekretær. To personer valgt til å 

underskrive protokollen: Kåre Jan Flotten og Conrad Schärer. 

 

2. Årsmeldinger 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Meldingene ble ikke opplest, men møteleder gav deltagerne anledning til å stille spørsmål 

og komme med merknader til årsmeldingens kapitler. 

Årsmeldingene ble enstemmig godkjent. 

 

3. Regnskap 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Det var ingen spørsmål til inntektssiden av regnskapet. 

Det var ingen spørsmål til utgiftssiden av regnskapet.  

Det ble kort redegjort for kundefordringer i balanseregnskapet. 

Revisjonsrapport ble opplest av møteleder.  

Regnskap med balanse og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent. 

 

4. Budsjett 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Det var ingen spørsmål til budsjettet. Styreleder orienterte om at en reduksjon på 0,3 årsverk 

forhåpentligvis vil gi et noe større overskudd i 2011. 

Budsjettet ble enstemmig godkjent.  

 

5. Arbeidsplan: 

Arbeidsplan for de ansatte ble fremlagt og styreleder orienterte om dette.  

Liv etterlyste et punkt om utsetting av fisk fra klekkeriet i juli- august. 

Arbeidsplanen er et levende dokument som må redigeres jevnlig.  

Møteleder foreslo å legge fram arbeidsplan for avstemming.  

Arbeidsplan ble enstemmig godkjent. 
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6. Valg 

 

Valgkomiteen ble representert ved leder Per Jostein Lilleindseth. 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

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

Styremedlem:  John A. Stenrud, 2512 Kvikne  (1 år gjenstående) 

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

Styremedlem:  Ivar Næverdal, Innset 7397 Rennebu (2 år valgt) 

Styremedlem:  Stein Grue, 2512 Kvikne               (2 år valgt) 

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

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

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 gjenvalg) 

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

                                               Alle valg var enstemmig. 

 

            Styregodtgjørelse: Forslag om uendrede satser. Vedtatt. 

 

Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna villreinområde, lørdag den 30. april 2011 kl 10.00: 

   Anders Holm 

   Ivar Næverdal 

   Annar Vangen(Tynset kommune)  

   Rolf Th. Holm 

   Kåre Jan Flotten 

   Ingebrigt Storli 

   Ingar Frengstad 

   Arne Magne Lunaas 

 

Vararepresentanter årsmøtet Forollhogna: Styret i Kvikne Utmarksråd. 

    

    

Forslag fra årsmøtet til nytt medlem i valgkomiteen:    Arnt Strand, Innset. Valgt for 3år. 

 

Valgkomité: 

Leder:           Bård Bjørsagård,                      2512 Kvikne 

Medlem:       Geir Atle Bobakk,    Rute 603, 2512 Kvikne     

Medlem:       Arnt Strand,                 Innset 7398 Rennebu.  (3 år ny) 

 

 

7. Oppfølging fra styret på infoskrivet til medlemmene i desember 2010. 

Veivalg / spørsmålsstillinger formulert som et spørreskjema ble lagt fram for årsmøte. 

Spørreskjemaet er inndelt i hovedbolker, en som evaluerer drifta av KUR frem til 

01.01.2011, og en som angår veivalg for KUR framover. Styreleder gikk gjennom 

spørreskjemaet for årsmøtet. 
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Det ble stilt spørsmål rundt analyseringen av skjemaet, og at det er viktig å skille mellom 

innspill fra medlemmer og utenforstående. Styret ble gitt mandat til å gjøre små 

korrigeringer og presiseringer i skjemaet, for deretter å sende det ut til medlemslagene samt 

å legge det ut på internett for besvarelse. 

             

            Styreleder avsluttet med å takke styremedlemmer som nå trekker seg tilbake for     

            samarbeidet, samt daglig leder Frode Aalbu som nå er ute i permisjon. 

            Årsmøtet avsuttes med bespisning for samtlige 20 oppmøtte.   

 

Protokollen ble undertegnet av de to valgte:  Kåre Jan Flotten og Conrad Schärer. 

 

Kvikne 25.mars 2011     John Stenrud. 

 


