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ÅRSMØTEVEDTAK 2021 
 

 

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 9.3.2020 med frist for tilbakemelding den 23.3.2020. 

På grunn av en feil i kobling på epostadressen grunneierlag@kvikne.no mottok ikke alle lag den 

første e-postutsendinga og disse fikk derfor forlenget frist for tilbakemelding til den 20.4.2020.  
 

 

Saksliste med styrets innstilling til vedtak (som send ut 9.3): 
 

1. Årsmelding og arbeidsplan for Kvikne utmarksråd 

Årsmelding fra Kvikne utmarksråd for 2020 og arbeidsplan for 2021 er vedlagt sammen 

med øvrige årsmøtepapirer. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar årsmelding fra Kvike utmarksråd for 2020 som 

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

2021 som forelagt. 

 

 

2. Regnskap 

Regnskap for Kvikne utmarksråd for 2020 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.  

Regnskap for NØFF for 2018 og 2019 ble forelagt medlemmene i KUR, men i 2020 ble festivalen avlyst 

grunnet Korona og det er derfor ikke bevilget midler til formålet i 2020. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

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

forelagt.  

 

 

3. Innkomne saker 

Det er ingen innkomne saker. 

 

 

4. Valg 

 

Det har ikke vært noen frasigelser av verv. Forslag til gjenvalg/nye medlemmer er skrevet i 

kursiv. Forslag til 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) 
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Styremedlem:  Geir Atle Bobakk, 2512 Kvikne   (1 år gjenstående) 

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

Styremedlem  Sveinung Eithun, Innset, 7398 Rennebu (2 år gjenvalgt)  

Styremedlem:  Henning Brevad, 2512 Kvikne  (2 år gjenvalgt)  

 

  

1. Varamedlem: Audun Kregnes, 2500 Tynset   (2 år gjenvalgt)  

2. Varamedlem: Magne Thorleiv Rønning, 2512 Kvikne (1 år gjenstående) 

 

  Kontrollkomitè:  

  Leif Olav Nergaard, 2512 Kvikne     (1 år gjenvalg) 

  Ola Rønning, 2512 Kvikne      (1 år gjenvalg) 

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

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

                                                

Valgkomité: 

Medlem:       Frode Flaa      2512 Kvikne    (1 år gjenstående) 

 Medlem:      Gjermund Rønning, 2512 Kvikne    (2 år gjenstående) 

 Medlem:    Anne Marit Grøtli, 2512 Kvikne     (3 år, NY)       
  

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til valg for 2021 som forelagt. 

 

5. Budsjett 

Forslag til budsjett er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. 

Styrets innstilling til vedtak: 

 Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til budsjett for 2021 som forelagt. 
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Da den forlengede fristen var utgått var det kommet inn tilbakemeldinger fra 9 

 grunneierlag/sameier etc. Dette var følgende: 

 

Epost fra Audun Langtjernet Kregnes 10.03.2021 

Kvikneskogen vest sameie, Kvikneskogen grunneierlag og Eidsfjellet sameie stiller seg  bak 

 styrets forslag til vedtak i alle saker.  

For styrene: Audun Langtjernet Kregnes  

 

Telefon fra Magne Thorleiv Rønning 12.03.2021 

Vollan utmarkslag stiller seg bak styrets forslag til vedtak i alle saker.  

 

Telefon fra Thore Kleffelgår 16.03.2021 

Flatfjellet sameie stiller seg bak styrets forslag til vedtak i alle saker. 

 

Epost fra Kvikne Fjellstyre 16.03.2021 

Kvikne Fjellstyre hadde styremøte i går (15.3.21).  Årsmøtesakene til Kvikne utmarksråd 

 ble da gjennomgått og følgende vedtak ble fattet: "Fjellstyret stiller seg bak styret i 

 utmarksrådets innstilling til vedtak". 

 

 Kristin Lund Austvik 

 Sekretær/Fjelloppsyn 

 Kvikne Fjellstyre 

  

Epost fra Thor E. G. Holm 16.03.2021 

Hei Kristin, 

 

 Vi i Grøntjønnan Sameie har ingen innvendinger til styrets innstillinger. 

 

 Mvh, 

 Thor 

 

Epost fra Steinar Munkhaugen 25.03.2021 

Hei. 

 Har ingen innvendinger til fremlagt årsmøteprotokoll for Kvikne Utmarksråd. 

 

 Vh 

 Steinar Munkhaugen 

 

Epost fra Kim Maurits Botnan 25.03.2021 

Nåvfeltet støtter styrets Innstilling på samtlige årsmøtevedtak 2021 

 

 Mvh 

 Kim Maurits Botnan 
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Vedtak i årsmøte for Kvikne utmarksråd i 2021 
 

Styret i Kvikne utmarksråd gikk over alle innspillene den 21.04.21. Alle lag har hatt god 

anledning til å gi innspill på styrets innstilling til vedtak i årsmøtesakene ved fristens 

utgang. Styret i Kvikne utmarksråd anser derfor med dette alle saker som vedtatt. 
 

Vedtak etter frist for tilbakemelding 20.4.2021 

 

1. Årsmelding og arbeidsplan for Kvikne utmarksråd 

Årsmelding fra Kvikne utmarksråd for 2020 og arbeidsplan for 2021 er vedlagt sammen 

med øvrige årsmøtepapirer. 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar årsmelding fra Kvike utmarksråd for 2020 som 

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

2021 som forelagt. 

 

Vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar årsmelding fra Kvike utmarksråd for 2020 som 

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

2021 som forelagt. 

 

 

2. Regnskap 

Regnskap for Kvikne utmarksråd for 2020 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.  

Regnskap for NØFF for 2018 og 2019 ble forelagt medlemmene i KUR, men i 2020 ble festivalen avlyst 

grunnet Korona og det er derfor ikke bevilget midler til formålet i 2020. 

 

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 

Det er ingen innkomne saker. 

 

 

4. Valg 

 

Det har ikke vært noen frasigelser av verv. Forslag til gjenvalg/nye medlemmer er skrevet i 

kursiv. Forslag til nytt medlem i valgkomiteen er markert med «NY». 

 

Forslag fra valgkomiteen i kursiv: (Antall år i parentes). 
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Leder:    Trond Livden, 2500 Tynset   (1 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Geir Atle Bobakk, 2512 Kvikne   (1 år gjenstående) 

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

Styremedlem  Sveinung Eithun, Innset, 7398 Rennebu (2 år gjenvalgt)  

Styremedlem:  Henning Brevad, 2512 Kvikne  (2 år gjenvalgt)  

 

  

1. Varamedlem: Audun Kregnes, 2500 Tynset   (2 år gjenvalgt)  

2. Varamedlem: Magne Thorleiv Rønning, 2512 Kvikne (1 år gjenstående) 

 

  Kontrollkomitè:  

  Leif Olav Nergaard, 2512 Kvikne     (1 år gjenvalg) 

  Ola Rønning, 2512 Kvikne      (1 år gjenvalg) 

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

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

                                                

Valgkomité: 

Medlem:       Frode Flaa      2512 Kvikne    (1 år gjenstående) 

 Medlem:      Gjermund Rønning, 2512 Kvikne    (2 år gjenstående) 

 Medlem:    Anne Marit Grøtli, 2512 Kvikne     (3 år, NY)       
  

Styrets innstilling til vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til valg for 2021 som forelagt. 

 

Vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til valg for 2021 som forelagt. 

 

5. Budsjett 

Forslag til budsjett er vedlagt sammen med øvrige årsmøtepapirer. 

Styrets innstilling til vedtak: 

 Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til budsjett for 2021 som forelagt. 

   

Vedtak: 

Medlemslagene i Kvikne utmarksråd vedtar forslag til budsjett for 2021 som forelagt. 

 


