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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2012 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

24. mars 2012 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

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

mot sakliste og innkalling. Kristin L Austvik ble valgt som sekretær. To personer valgt til å 

underskrive protokollen: Rune Storli og Kjell Schärer. 

 

2. Årsmeldinger 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Meldingene ble opplest av styret. Det var ingen spørsmål til årsmeldinga. 

Årsmeldingene ble enstemmig godkjent. 

 

3. Regnskap 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Revisjonsrapport ble opplest av revisor. 

Det var ingen spørsmål til inntektssiden av regnskapet. 

Det var ingen spørsmål til utgiftssiden av regnskapet.  

Regnskap med balanse og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent. 

 

4. Valg: Valgkomiteen ble representert ved leder 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

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

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

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

Styremedlem:  Ivar Næverdal, Innset 7397 Rennebu (1 år valgt) 

Styremedlem:  Stein Grue, 2512 Kvikne               (1 år valgt) 

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

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

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

2. Revisor:  Marianne Rønning, 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. 

 

Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna villreinområde velges under første rettighetshavermøte 

i FO1. 
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Valgkomité: 

Leder:           Bård Bjørsagård,                      2512 Kvikne  (3 år ny) 

Medlem:       Geir Atle Bobakk,    Rute 603, 2512 Kvikne    (1 år ny) 

Medlem:       Arnt Strand,                 Innset 7398 Rennebu.  (2 år ny) 

 

 

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. 

 

6. Styregodtgjørelse: Forslag om uendrede satser ble vedtatt. 

 

7. Budsjett 

Det var ingen spørsmål til budsjettet. Styreleder påpekte at lønningsutgiftene vil øke 

betydelig i år ettersom det vil bli en økning på 0,5 årsverk i 2012. Budsjettet ble enstemmig 

godkjent. 

 

8. Resultat fra undersøkelsen «veivalg» 

Bente Fossen Bekken presenterte resultatene fra fjorårets undersøkelse blant medlemmene 

angående KURs virksomhet.  

 

Styreleder informerte om arbeidsplan og påpekte at arbeidet med hjemmesida er viktig og 

at den bør oppdateres jevnlig. Ingebrigt får ansvar for Svartkurleprosjektet i regi av 

kommunen. Informerte også om at KUR er blitt medlem i «nettverk Kvikne», et samarbeid 

mellom 9 bedrifter i Kvikne som bla. ønsker å øke antall overnattinger (turister) i Kvikne. 

Presentasjon av daglig leder/fjelloppsyn Kristin L Austvik og samboer Esten S Skullerud 

som har fått stilling som prosjektleder i «Nettverk Kvikne». Styreleder avsluttet med å 

takke Frode Aalbu for flott utført arbeid både de åra han arbeidet i KUR og det siste året 

han har hatt permisjon men vært behjelpelig med opplæring mm. John Stenrud fikk også en 

takk for vel utført arbeid. 

 

 
Protokollen ble undertegnet av de to valgte:  Rune Storli og Kjell Scharer. 

 

Kvikne 24.mars 2012     Kristin L Austvik. 

 


