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REFERAT FRA ÅRSMØTET I 2016 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

31. mars 2016 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

Trond Livden (leder) ønsket velkommen. Møteleder: Steinar Munkhaugen. Valg av 

protokollfører og to til å signere protokollen. Det var ingen innvendinger mot sakliste og 

innkalling. Valg av protokollfører: Kristoffer Flaa Sørensen. Valg av to til å underskrive 

protokollen: Magne Torleif Rønning og Audun L Kregnes. 

 

2. Årsmeldinger 

Årsmelding fra leder 

Småviltansvarlig 

Villreinansvarlig 

Fiskeansvarlig 

Elg- og hjortansvarlig 

Kvikne klekkeri 

Fjelloppsyn og andre ansatte: Oppsummering av oppsynsvirksomheten 2015 (2 

anmeldelser). Gamma er satt opp ved Svartsjøen som en del av et infopunkt for Forollhogna 

nasjonalpark. Svartkurleprosjekt: det ble bevilget midler til et registreringsarbeid i 2015. 

Prosjektet med skjøtsel av 2 svartkurlelokaliteter pågikk også i 2015. Opplæringsjakt i regi 

av Forollhogna villreinutvalg ble gjennomført, oppsynene deltok på jakta. Friluftsdager for 

4-7 klasse ble gjennomført også i 2015. Et tilretteleggingsprosjekt (natursti) ved Ripan, 

finansiert av Tynset kommune, ble gjennomført av KUR i 2015. Det var færre 

viltnemdsoppdrag i 2015 enn året før. Midler til uttak av fremmede arter ble gitt i 14 og 15 

(edelgran ved Veibua). Bufetilsyn ble gjennomført for 3 beitelag: Innset vest, Kvikne øst og 

Kvikne vest. Veioppsyn som før. 

Årsmeldingene ble fremlagt av styremedlemmene og daglig leder. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Alle årsmeldinger ble enstemmig vedtatt som framlagt på møtet. 

 

3. Regnskap 

Møteleder leste opp kommentarer fra revisor. Regnskapet er ikke fullstendig revidert, men 

stikkprøver er tatt. Revisor anbefaler at regnskapet blir godkjent av årsmøtet. Revisor 

anbefaler at begrepet revisor byttes ut med kontrollkomitè da regnskapet er ført av et 

profesjonelt regnskapsbyrå. 

Anbefalingene fra komiteen legges fram for årets årsmøte for avstemming. 

 

Gjennomgang av regnskap ved daglig leder i KUR. Vekt på poster som avviker fra budsjett. 

Forklaringer og årsaker til avvik ble kommentert. 

Regnskapet viser et overskudd for 2015 på kr 221 037,-. 
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Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Regnskapet ble enstemmig vedtatt som framlagt på møtet. Ordet «revisor» byttes ut med 

«kontrollkomitè» i vedtektene for KUR. 

4. Innkomne saker 

 Det var ingen innkomne saker. 

5. Valg: Valgkomiteen ble representert ved medlem Arnt Strand ettersom leder Ragnhild 

Berger ikke kunne møte. 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

Leder:    Trond Livden, 2500 Tynset   (1 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Ivar Næverdal, Innset, 7398 Rennebu (1 år gjenstående) 

Styremedlem:  Henning Brevad, 2512 Kvikne  (1 år gjenstående) 

Styremedlem:  Geir Atle Bobakk, 2512 Kvikne   (2 år gjenvalgt)  

På grunn av at det er blitt utakt i valg av styremedlemmer slik at det årlig er 3 eller 1 som er 

på valg, foreslo valgkomiteen at styremedlem Stein Grue (som har 1 år gjenstående per 

2016) velges for ytterligere 2 år slik at han kommer på valg først i 2018 ettersom man da vil 

komme i takt med 2 styremedlemmer på valg hvert år som vedtektene sier. 

Styremedlem:  Stein Grue, 2512 Kvikne          (2 år gjenstående/gjenvalg) 

 

 

1. Varamedlem: Audun Kregnes, 2500 Tynset   (1 år gjenstående)  

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

 

  Kontrollkomitè:  

  Leif Olav Nergaard, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

  Torgeir Svergja, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

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

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

                                                

 

Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna villreinområde blir foretatt av FO1 under neste 

medlemsmøte. 

 

Valgkomité: 

Leder:           Arnstein Solem,     2512 Kvikne    (1 år gjenstående) 

Medlem:       Arnt Strand,            2512 Kvikne                         (2 år gjenstående) 

Medlem:      Jan Karstensen,       2500 Tynset                          (3 år) 

 

Representant til Stiftelsen Vollan gård for Kvikne Utmarksråd: 

Ola Rønning. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Vedtak: Alle valg var enstemmig vedtatt.  

 

6. Styregodtgjørelse:  

Forslag om at statens satser fortsatt skal gjelde, som vedtatt i 2012. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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7. Budsjett 

Gjennomgang generelt av budsjett for 2015 ved daglig leder. Ingen store avvik fra tidligere 

år.  

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Avslutning ved leder Trond Livden. 

 

Oppmøtte: 

Stein Arnt Stai (Bjørgan/Ween/Frengstad), Audun Kregnes (Kvikneskogen Vest 

fjellsameie/Eidsfjellet fjellsameie), Tale Nedberg (Y-tjønnan), Hallgeir Haugan (Innset 

utmarkslag/Fjellsameie), Arnt Strand (valgkomitè), Kari Nystuen (Svartsjølia grunneierlag), Arne 

Magne Lunaas (Magnillkroken), Kristoffer Flaa Sørensen (Ya/Gryta), Steinar Munkhaugen 

(Ordstyrer), Magne Torleif Rønning (Vollan Utmarkslag/Innerdalen sætersameie), Ingebrigt Storli 

(Fjelloppsyn), Kristin L Austvik (Daglig leder/Fjelloppsyn), Bård Bjørsagård (Kviknebrona 

utmarkslag/leder valgkomitè), Torgeir Svergja (Revisor/Svartsjølia grunneierlag), Geir Atle Bobakk 

(styret i KUR), Stein Grue (styret i KUR), Henning Brevad (Styret i KUR).  

 

 

Kvikne 31.mars 2016    Kristoffer Flaa Sørensen, referent 

 

Magne Torleif Rønning 

Audun Kregnes 


