Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 09.03.22

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Tirsdag 9.3.2022 kl. 19.30 Vollan

Antall sider i denne utskrift:

Innkalt: 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, Trond Livden, Geir Atle Bobakk
Audun L Kregnes
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 1.22 – 4.22

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
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Utskrift fra møtebok
Sak 1/2022

Årsmelding 2021

Vedlegg:

Årsmelding.

Styreleders

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

innstilling:
Vedtak:

Årsmelding vedtas som forelagt.

Sak 2/2022

Regnskap 2021 og budsjett 2022

Vedlegg:

Regnskap 2021 med balanse og budsjett 2022 for Kvikne Utmarksråd.

Styreleders

Er sendt ut per e-post til styremedlemmene for gjennomgang før møtet. Budsjett tas opp til behandling i
møtet.

innstilling:
Vedtak:

Regnskap og balanse tas til etterretning. Budsjettet vedtas som forelagt.

Sak 3/2022

Oppfølging av rovdyrspor

Sakframlegg:

Det ble høsten 2021 registrert spor etter gaupehoe med en unge. Det fikk etter hvert status bekreftet i
Scanobs. Denne ble imidlertid ikke tellende som yngling i Hedmark fordi reglene for sporing fra
SNO/rovviltkontakt sin side ikke ble fulgt. Dette er skuffende og en direkte medvirkende årsak til at det for
det første ikke blir jakt på gaupe i Hedmark og for det andre at folk blir lei og ikke gidder å varsle ifra om spor.
Altså en ond sirkel.
Saken drøftes i møtet for å se om det er noe utmarksrådet kan gjøre for å løfte saken og sikre at slike regler
blir fulgt i framtida slik at ynglinger faktisk blir registrert.

Styreleders
innstilling:
Vedtak:

Daglig leder undersøker saken med Henning Alme.

Sak 4/2022

Eventuelt/orienteringer
Årsmøte for 2021
Årsmøtet for 2021 er satt til 23. mars. Styret diskuterer møtet og eventuell matservering etter møtet.
Møtet avholdes ved Vollan gård. Henning Brevad undersøker matservering.
Forslag til ny bestandsplan for hjortevilt
Et forslag til en ny bestandsplan for elg, hjort og rådyr er utarbeidet av hjorteviltansvarlig og daglig leder og
sendt ut til de av laga som er med i valdet. Det blir et møte med grunneierlaga der denne skal diskuteres den
22. mars.

