
ÅRSMØTEVEDTAK 2020 
 

 

Grunnet Korona- (Covid-19) utbruddet og i henhold til Helsedirektoratets 

anbefalinger har styret i Kvikne utmarksråd behandlet sakene og gitt sin innstilling 

til vedtak i alle saker som så ble sendt ut på e-post høring blant alle grunneierlag den 

17.3.2020 med frist for tilbakemelding den 2.4.2020.  
 

Saksliste med styrets innstilling til vedtak (som send ut 17.3): 
 

1. Årsmelding og arbeidsplan for Kvikne utmarksråd 

Årsmelding fra Kvikne utmarksråd for 2019 og arbeidsplan for 2020 er vedlagt sammen 

med øvrige årsmøtepapirer. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar årsmelding fra Kvike utmarksråd for 2019 som 

forelagt. Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar arbeidsplan for Kvike utmarksråd for 

2020 som forelagt. 

 

2. Regnskap 

Regnskap for Kvikne utmarksråd for 2019 er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. 

 

NØFF: Årsmøtet i utmarksrådet vedtok i 2018 at KUR skal bevilge kr 20.000,- til Norsk 

ørretfiskefestival i 3 år (20.000/år). En forutsetning for dette var at NØFF legger fram 

fullstendig regnskap for årsmøtet i utmarksrådet.  

Kristoffer Flaa Sørensen, leder for NØFF i 2018 og 2019 har satt opp regnskap for 

festivalen i 2019 som er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar regnskapet for Kvikne utmarksråd for 2020 som 

forelagt.  

 

3. Innkomne saker 

Forslag om tillegg i vedtektene til Kvikne utmarksråd 

Kort om forslaget: I vedtektene til Kvikne utmarksråd står det lite om hvem som er valgbar 

til de ulike verv i Kvikne utmarksråd. Det eneste som står er hvem som har møterett. Det 

finner vi i § 6; «Medlemsmøter er åpen for alle rettighetshavere tilsluttet Kvikne 

Utmarksråd. Alle rettighetshavere har tale- og forslagsrett på medlemsmøter.» 

Styret i Kvikne utmarksråd registrerer at det har vært vanlig praksis at de som velges til de 

ulike verv har vært grunneiere i et lag tilsluttet Kvikne utmarksråd, men ser at det kan være 

nyttig med en presisering i vedtektene av hvem som er valgbar til de ulike valg i 

utmarksrådet.  

Det finnes heller ingen paragraf om valgkomite og dens oppgaver i vedtektene for Kvikne 

utmarksråd. En slik paragraf bør også vurderes inn i vedtektene for å klargjøre 

valgkomiteens oppgaver. 

Mer om forslaget i skriv fra Kvikne utmarksråd som er vedlagt sammen med øvrige 

årsmøtepapirer. 
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Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til tillegg i vedtektene i Kvikne 

utmarksråd som forelagt.  

 

4. Valg 

 

Det har bare vært en frasigelse av verv, dette var et medlem i kontrollkomiteen i 

utmarksrådet. Forslag til nytt medlem i kontrollkomiteen samt nytt medlem i valgkomiteen 

er markert med «NY»). 

 

Forslag fra valgkomiteen i kursiv: (Antall år i parentes). 

 

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

Styremedlem  Sveinung Eithun, Innset, 7398 Rennebu (1 år gjenstående) 

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

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

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

  

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

2. Varamedlem: Magne Thorleiv Rønning, 2512 Kvikne (2 år gjenvalgt) 

 

  Kontrollkomitè:  

  Leif Olav Nergaard, 2512 Kvikne     (1 år gjenvalg) 

  Ola Rønning, 2512 Kvikne      (1 år NY) 

Møteleder:  Steinar Munkhaugen, 2500 Tynset  (1 år gjenvalg) 

Vara møteleder: Arne Ingvar Nymoen, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

                                                

Valgkomité: 

Medlem:      Conrad Schärer,     2512 Kvikne    (1 år gjenstående) 

Medlem:       Frode Flaa      2512 Kvikne    (2 år gjenstående) 

 Medlem:      Gjermund Rønning, 2512 Kvikne    (3 år, NY)        

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til valg for 2020 som forelagt. 

 

5. Budsjett 

Forslag til budsjett er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. De kr 100.000,- til 

utbedring av klekkeriet som ble satt av årsmøtet i 2019 er lagt inn i forslag til budsjett for 

2020. Kostnadsoverslag for arbeidet er innhentet og selve arbeidet vil gjennomføres i 2020. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

 Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til budsjett for 2020 som forelagt. 
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Da fristen var utgått var det kommet inn tilbakemeldinger fra 11 

grunneierlag/sameier etc. Dette var følgende: 
 
 

E-post fra Steinar Munkhaugen 20.3.2020: 

 

Har noen kommentarer til nye vedtekter angjeldende § 7 Valgkomite. 

 

Dere skriver: 

Valgkomite består av formann og 2 medlemmer. Disse velges på årsmøtet for 3 år om gangen. Det skal være 

rullering blant medlemmene, slik at ett nytt medlem velges hvert år, og fungerer som formann i det 3. året. 

Valgkomiteens medlemmer skal være geografisk fordelt. 

 

Videre forslag: 

Det er årsmøtet som endelig velger medlemmene. 

Valgkomiteen skal komme med forslag til årsmøtet for: 

1. Eventuelle nye medlemmer 

2. Ny leder for ett år. 

3. Nye styremedlemmer 

4. Velge ut to varamedlemmer med to års funksjonstid, med en på valg hvert år. 

5.Velge ut to medlemmer til kontrollkomiteen for regnskapet med ett års funksjonstid 

6. Velge ut nytt medlem til valgkomiteen 

7. Velge ut møteleder for neste årsmøte. Denne møter utenom årsmøtesending fra sitt lag. 

Osv. osv..... 

 

Dette er mine kommentarer da jeg opplevde ved gjennomlesning at det var valgkomiteen som skulle velge. 

Viktig at valgkomiteen velger ut personer og årsmøtet velger / beslutter. 

 

Har ingen kommentarer til innhold i forsendelsen enn det jeg har kommentert for Valgkomite. 

 

Vh 

Steinar Munkhaugen 
 

 

 

E-post fra Bjørgan-Ween-Frengstad 27.3.2020: 

 

ÅRSMØTE VEDTAK 2020 for Kvikne utmarksråd 

 

Sak 1-2-4-5 

Ingen kommentar. 

 

Sak 3 

Forslag om tillegg i vedtektene til KUR. 

Bjørgan-Ween-Frengstad ønsker at styret trekker sak 3. 

Ang. tillegg til vedtektene. 

Vi ønsker at det blir nedsatt et utvalg, som ser på vedtektene. 

Vedtektene er ca.45 år og bør revideres opp til dagens krav/tid. 

 

Styrebehandlet 2503 

Kvikne 27032020 

 

For Bjørgan-Ween-Frengstad 
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Frode Flaa 

leder 

 

 
E-post fra Falningsjølia 1.4.2020: 

 

Hei. 

Har lest gjennom de utsendte årsmøtedokumenter og har 2 merknader til endring. 

  

Under sak 3. Innkomne saker. 

  

I forslaget står det at valgkomiteen SKAL velge nye medlemmer til styret. 

Her må det stå at valgkomiteen FORESLÅR de nye medlemmer til styret, 

Årsmøte velger medlemmene. 

  

Videre bør det endres til leder og ikke formann i disse likestillingstider.  

  

Mvh. For Falningsjølia. 

Ingar Frengstad. 

 

 

E-post fra Vollan utmarkslag 1.4.2020: 

 

Svar fra Vollan utmarkslag til årsmøte for KUR! 

Vi i styret synes det er trist vi ikke får gjennomføre årsmøtet, men dette er en god løsning når situasjonen er 

som den er!  

 

Sak 1-2-3-4-5 ser helt grei ut!  

 

Mvh Magne Rønning for Vollan utmarkslag s/a 

 

 

Epost fra Kvikneskogen grunneierlag, kvikneskogen vest sameie og Eidsfjellet Sameie 1.4.2020 

 

Synes alle saker er ok, og støtter KUR sin innstilling til utbedring i sak 3. 

For Kvikneskogen grunneierlag, kvikneskogen vest sameie og Eidsfjellet Sameie.. 

 

Audun L Kregnes 

 

 

E-post fra Kviknebrona Fjellsameie 2.4.2020 

 
Kviknebrona har ingen anmerkning til sakene. 

  

Med hilsen 

Stein Grue 

 

 

E-post fra Kvikne fjellstyre 2.4.2020 

 

Kvikne Fjellstyre støtter Kvikne utmarksråd sin innstilling til vedtak i alle saker (sak 1-5). 

 

Rune Storli og Kristin Lund Austvik  

 

 

E-post fra Sverja-Ya-Russu utmarkslag SA og Svergjesjølia sameie 1.4.2020 
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Vi har et innspill til sak 5. Budsjett og posten 5000 Lønnskost. ansatte. Her burde det vært lagt til ett tillegg 

for lønnsjusteringer. Vanskelig og forutsi hva som er normal lønnsutvikling og spesielt i år, men normale 

lønnsoppgjør pleier og være på +/- 3%. Alle ansatte bør/skal ha minimumsoppgjøret. Burde dette vært 

hensyntatt i budsjettet? 

  

Ellers så støttes styrets innstilling til vedtak.  

  

Mvh 

  

Kåre Kristen Totlund 

  

Svergjesjølia Sameie 

Sverja-Ya-Russu Utmarkslag SA 

 

 

Styret i Kvikne utmarksråd gikk over alle innspillene den 3.4.2020 og hadde følgende 

kommentarer: 
 

Angående innspill fra Steinar Munkhaugen om vedtekter så er vi enige i at formuleringen 

«valgkomiteen skal velge» blir feil og vil endre det i sitt forslag til «valgkomiteen skal foreslå» (se 

vedlagte reviderte forslag). 

 

Angående innspill fra Bjørgan-Ween-Frengstad så vil styret i Kvikne utmarksråd ikke trekke sitt 

forslag, men legger nå opp til en avstemming mellom de to forslagene; vedtektsendring ihht. 

vedlagte reviderte forslag fra styret og forslaget som kom inn fra Bjørgan-Ween-Frengstad. Styret 

ser ikke at det er nødvendig med en totalgjennomgang da de gjeldende vedtektene ble vedtatt på 

årsmøte mandag 22. mars 1999, revidert på årsmøte 13. mars 2000 og på årsmøtet 19. mars 2019. 

Med styrets forslag til tillegg/revidering i 2020 mener vi derfor at vedtektene står seg i forhold til 

dagens krav/tid. 

 

Angående innspill fra Falningsjølia viser vi til svar på innspill fra Steinar Munkahugen. Angående 

innspill på endring av navn på valgkomiteens «formann» til valgkomiteens «leder» vil styret slutte 

seg til dette innspillet og ta det inn i det reviderte forslag til vedtektstillegg som er vedlagt. 

 

Angående innspill fra Svergjesjølia sameie og Sverja-Ya-Russu utmarkslag SA så er det i 

regnskapet for 2019 på post 5000 utgifter på kr 560 953,- mens det i 2020 er budsjettert med kr 

580 000,- på samme post. Dette dekker normal lønnsutvikling fra 2019 til 2020. 

 

Styret i Kvikne utmarksråd anser med dette alle saker bortsett fra sak om 

vedtektsendring (sak 3) som vedtatt. For sak 3 er revidert forslag fra styret i Kvikne 

utmarksråd til vedtektsending vedlagt. Styret legger opp til en avstemming blant alle 

medlemslag med styrets reviderte forslag (vedlagt) mot Bjørgan-Ween-Frengstad sitt 

forslag (som gjengitt ovenfor). Frist for tilbakemelding på dette settes til 30. april 

2020 og det er nå viktig at alle lag avgir sin stemme. 
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Da fristen for avstemming i sak 3 var utgått var det kommet inn tilbakemeldinger fra 

14 grunneierlag/sameier etc. Av disse svarte 13 at de støtter styrets reviderte forslag 

til vedtektsendring. I hht. § 5 krever gyldig vedtak krever simpelt flertall av frammøtte 

årsmøtedeltakere og ihht § 9 krever endring av vedtekter minst 2/3 flertall på årsmøte 

i Kvikne Utmarksråd. Med bakgrunn i dette er det styrets reviderte forslag som blir 

stående som årsmøtevedtak. 
 

Tilbakemeldingene var følgende: 
 

 

E-post fra Falningsjølia: 

Fra Falningsjølia sin side støtter vi styrets reviderte forslag i sak 3. 

 

E-post fra styrene i Kvikneskogen Vest sameie, Kvikneskogen grunneierlag og Eidsfjellet sameie:  

Kvikneskogen Vest sameie, kvikneskogen grunneierlag og eidsfjellet sameie stemmer alle 3 for KUR sitt 

forslag i sak 3. 

 

E-post fra Vollan utmarkslag og Innerdalen utmarkslag: 

Vollan utmarkslag stemmer for kur sitt forslag ang vedtekter/ årsmøtesaker 

Mvh Magne/vollan utmarkslag S/A 

 

E-post fra Kviknebrona: 

Vi i Kviknebrona støtter styrets forslag. 

 

E-post fra Innerdalsfeltet: 

Innerdalsfeltet støtter styrets reviderte forslag til vedtak i sak 3. 

 

E-post fra Svartsjølia grunneierlag: 

Viser til forslag fra BWF. 

Svartsjølia Gr. lag støtter forslaget fra dem. 

 

E-post fra Steinar Munkhaugen: 

Enig med styrets forslag. 

 

E-post fra Kvikne Fjellstyre: 

Kvikne fjellstyre støtter Kvikne utmarksråd sitt reviderte forslag til vedtektsendring. 
 
 

E-post fra Svergjesjølia Sameie og Sverja-Ya- Russu Utmarkslag: 

Svergjesjølia Sameie og Sverja-Ya- Russu Utmarkslag støtter styrets forslag til endringer i vedtektene i sak 

3. 

 
E-post fra Tynset kommune: 
På generelt grunnlag har jeg diskutert dette med Morten assisterende rådmann, generelt følger kommunen 

styrets innstilling, det kommer en sak i løpet av året der vi skal ta opp denne diskusjonen med politikerne. 

 

Så til dette årsmøtet i KUR 2020 følger Tynset kommune styrets innstilling i alle saker. 
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Vedtak i årsmøte for Kvikne utmarksråd i 2020 

Vedtak i sak 1,2,4 og 5 etter frist for tilbakemelding 2.4. Vedtak i sak 3 etter ny frist 

30.4. 

 

1. Årsmelding og arbeidsplan for Kvikne utmarksråd 

Årsmelding fra Kvikne utmarksråd for 2019 og arbeidsplan for 2020 er vedlagt sammen 

med øvrige årsmøtepapirer. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar årsmelding fra Kvike utmarksråd for 2019 som 

forelagt. Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar arbeidsplan for Kvike utmarksråd for 

2020 som forelagt. 

 

Vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar årsmelding fra Kvike utmarksråd for 2019 som 

forelagt. Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar arbeidsplan for Kvike utmarksråd for 

2020 som forelagt. 

 

 

2. Regnskap 

Regnskap for Kvikne utmarksråd for 2019 er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. 

 

NØFF: Årsmøtet i utmarksrådet vedtok i 2018 at KUR skal bevilge kr 20.000,- til Norsk 

ørretfiskefestival i 3 år (20.000/år). En forutsetning for dette var at NØFF legger fram 

fullstendig regnskap for årsmøtet i utmarksrådet.  

Kristoffer Flaa Sørensen, leder for NØFF i 2018 og 2019 har satt opp regnskap for 

festivalen i 2019 som er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar regnskapet for Kvikne utmarksråd for 2020 som 

forelagt.  

 

Vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar regnskapet for Kvikne utmarksråd for 2020 som 

forelagt.  

 

3. Innkomne saker 

Forslag om tillegg i vedtektene til Kvikne utmarksråd 

Kort om forslaget: I vedtektene til Kvikne utmarksråd står det lite om hvem som er valgbar 

til de ulike verv i Kvikne utmarksråd. Det eneste som står er hvem som har møterett. Det 

finner vi i § 6; «Medlemsmøter er åpen for alle rettighetshavere tilsluttet Kvikne 

Utmarksråd. Alle rettighetshavere har tale- og forslagsrett på medlemsmøter.» 

Styret i Kvikne utmarksråd registrerer at det har vært vanlig praksis at de som velges til de 

ulike verv har vært grunneiere i et lag tilsluttet Kvikne utmarksråd, men ser at det kan være 

nyttig med en presisering i vedtektene av hvem som er valgbar til de ulike valg i 

utmarksrådet.  
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Det finnes heller ingen paragraf om valgkomite og dens oppgaver i vedtektene for Kvikne 

utmarksråd. En slik paragraf bør også vurderes inn i vedtektene for å klargjøre 

valgkomiteens oppgaver. 

Mer om forslaget i skriv fra Kvikne utmarksråd som er vedlagt sammen med øvrige 

årsmøtepapirer. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til tillegg i vedtektene i Kvikne 

utmarksråd som forelagt.  

 

Vedtak: 

Revidert forslag fra styret i Kvikne utmarksråd på vedtektsendring som utsendt 3.4 vedtas. 

 

4. Valg 

 

Det har bare vært en frasigelse av verv, dette var et medlem i kontrollkomiteen i 

utmarksrådet. Forslag til nytt medlem i kontrollkomiteen samt nytt medlem i valgkomiteen 

er markert med «NY»). 

 

Forslag fra valgkomiteen i kursiv: (Antall år i parentes). 

 

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

Styremedlem  Sveinung Eithun, Innset, 7398 Rennebu (1 år gjenstående) 

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

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

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

  

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

2. Varamedlem: Magne Thorleiv Rønning, 2512 Kvikne (2 år gjenvalgt) 

 

  Kontrollkomitè:  

  Leif Olav Nergaard, 2512 Kvikne     (1 år gjenvalg) 

  Ola Rønning, 2512 Kvikne      (1 år NY) 

Møteleder:  Steinar Munkhaugen, 2500 Tynset  (1 år gjenvalg) 

Vara møteleder: Arne Ingvar Nymoen, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

                                                

Valgkomité: 

Medlem:      Conrad Schärer,     2512 Kvikne    (1 år gjenstående) 

Medlem:       Frode Flaa      2512 Kvikne    (2 år gjenstående) 

 Medlem:      Gjermund Rønning, 2512 Kvikne    (3 år, NY)        

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til valg for 2020 som forelagt. 

 

Vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til valg for 2020 som forelagt. 

 

5. Budsjett 

Forslag til budsjett er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. De kr 100.000,- til 

utbedring av klekkeriet som ble satt av årsmøtet i 2019 er lagt inn i forslag til budsjett for 

2020. Kostnadsoverslag for arbeidet er innhentet og selve arbeidet vil gjennomføres i 2020. 
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Styrets innstilling til vedtak: 

 Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til budsjett for 2020 som forelagt. 

   

Vedtak: 

 Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til budsjett for 2020 som forelagt. 
 

 
 

 

 

 

 


