Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 08.03.21

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Tirsdag 3.3.2021 kl. 19.30 Vollan

Antall sider i denne utskrift:

Innkalles: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk. Sekretær: Kristin L Austvik
Inviteres: Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes
Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Referent:
Andre:

Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Geir Atle Bobakk
Trond Livden
Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 1.21 – 4.21

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
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Sak 1/2021

Årsmelding 2020

Vedlegg:

Årsmelding.

Styreleders innstilling:
Vedtak:

Er sendt ut per e-post til styremedlemmene for gjennomgang før møtet. Årsmeldinga tas opp til
behandling i møtet.
Årsmeldinga er vedtatt som forelagt.

Sak 2/2021

Regnskap 2020 og budsjett 2021

Vedlegg:

Regnskap 2020 med balanse og budsjett 2021 for Kvikne Utmarksråd.

Styreleders innstilling:
Vedtak:

Er sendt ut per e-post til styremedlemmene for gjennomgang før møtet. Budsjett tas opp til
behandling i møtet.
Styret tar regnskapet til orientering. Budsjettet er vedtatt med noen endringer gjort i møtet.

Sak 3/2021

Justering av leieavtale på Vollan

Saksframlegg:

Diskusjon:

Kvikne utmarksråd har leid rimelige lokaler på Vollan i mange år, men stiftelsen har ikke lengre
råd til å leie ut så rimelig lengre og ønsker derfor en justering av leieavtalen med Kvikne
utmarksråd til en mer reel pris.
SNO har sagt opp leieavtalen av både kontor og garasjer og Kvikne utmarksråd kan derfor også få
leie en eller to garasjer for å ha snøscooter og diverse utstyr.
Denne saken tas opp til vedtak før sak 2 ettersom det vil kunne ha innvirkning på budsjettet.
Styret er enige i at leia på Vollan er mye lavere enn hva som er normal markedspris og er
samstemte i at denne bør justeres opp til det foreslåtte nivå. Det er også mer praktisk for
utmarksrådet å leie et rom i garasjen istedenfor på låven til snøscooter, kjelke og annet utstyr.

Vedtak:

Forslag til ny leieavtale med stiftelsen Vollan gård med leie av kontor og et rom i garasjen er
enstemmig vedtatt som forelagt. Utgift for leie på Vollan justeres opp i budsjettet for 2021.

Sak 4/2021

Eventuelt/orienteringer

