
Kvikne Utmarksråd 
 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET I 2022 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

23. mars 2019 klokken 1930   

Oppmøtte stemmeberettigede: 
Audun L Kregnes - Kvikneskogen vest grunneierlag, Kvikneskogen sameie og Eidsfjellet sameie. 

Magne Rønning – Innerdalen setersameie (fullmakt) og Vollan utmarkslag 

Kim Maurits Botnan – Nåvfeltet 

Rune Storli - Kvikne Fjellstyre 

Sveinung Eithun - Innset fjellsameie og styrerepresentant 

Kåre Kristen Totlund - Svergja Ya Russu 

Arnfinn Frengstad – Falningsjølia 

Kari Nystuen Svartsjølia 

Ingebrigt Storli – Storlisetra 

Kjetil Frengstad – Bjørgan Ween Frengstad 

Kristoffer Flaa Sørensen - Ya Gryta Utmarkslag. 

Sak 1 Åpning 

Valg av referent : Forslag Kjetil Frengstad. Ingen motforslag, valgt. 

Valg av to personer til å underskrive protokoll. Magne Rønning og Rune Storli foreslått. Enstemmig 

valg på begge.  

Møteleder Steinar Munkhaugen har meldt forfall, vara Arne Ingvar Nymoen trer inn som møteleder.  

Bemerkning til innkalling. Rune Storli har dessverre fått sakliste for sent. Innkalling godkjent.  

Sak 2 Årsmelding og arbeidsplan 

Trond Livden presenterer innledning av årsmelding.  

Henning Brevad presenterer årsmelding for småvilt. Spørsmål angående fjellrevstammen som ser ut til 

å være tilnærmet borte. Sannsynligvis på grunn av problemer med yngling i en liten stamme.  

Geir Atle Bobakk presenterer årsmelding villrein.  

Sveinung Eithun presenterer årsmelding for fisk. I tillegg til årsmelding blir også planer om gapahuk og 

tilrettelegging for fiskeplass for bevegelseshemmede som er tenkt lagt til Letan presentert. Ingebrigt 

Storli kommenterer at dersom transport av masse fra stenbruddet blir lokalisert nordover over Liabrua 

er denne plasseringen kanskje ikke så gunstig. Kristoffer Flaa Sørensen kommenterer at det er et svært 

bra tiltak. Plasseringen kan imidlertid vurderes dersom transport av masse kommer til å passere den 

aktuelle plasseringen.  

Stein Grue presenterer årsmelding for elg og hjort. Det oppfordres til å jakte mer rådyr og hjort for å 

øke fellingsprosent, og en spesiell oppfordring til å jakte hjort tidlig i jakta før dyra vandrer vestover. 

Stein presenterer også status for Kvikne klekkeri, supplert av Kristin.  

Kristin presenterer årsmelding for fjelloppsyn og andre ansatte.   

Årsmeldinger enstemmig vedtatt.  

 



Kvikne Utmarksråd 
 

Kristin presenterer også en arbeidsplan for Kvikne Utmarksråd. Ingen kommentarer til arbeidsplan. 

Sak 3 Regnskap og budsjett  

Regnskap og budsjett presenteres i sammenheng av praktiske årsaker. Det betyr at sak 6 Budsjett 

utgår som egen sak.  

Kristin presenterer regnskap.  

Generelt mer inntekter på fiskekortsalg som gir mer inntekter til KUR i form av oppsyn og 

administrasjon med fiskekort (fordeling og utbetaling av utbytte til laga). Inntekter på villrein (oppsyn) 

vil variere fra år til år, både på grunn av fellingskvote og også utifra hvor reinen står i jakta. Alt i alt et 

bra årsresultat.  Regnskap enstemmig godkjent.  

 

Kristin presenterer også budsjett. På spørsmål om overgangsavtaler med Holtålen vil medføre ekstra 

oppsyn, blir det kommentert at det sannsynligvis ikke vil utløse mer behov på grunn av måten oppsyn 

under jakta er organisert.  

Styret har vedtatt en lønnstrinnsøkning for de to ansatte. I tillegg er det vedtatt en bonus for de 

ansatte utfra resultat for Kvikne Utmarksråd. Årsmøtet ønsker også å sette av midler til å sikre bedre 

vatn for klekkeriet, 100.000 kr blir vedtatt avsatt til tiltaket og legges inn i budsjettet for 2022. Budsjett 

enstemmig vedtatt.  

Sak 4 Innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 

Sak 5 Valg 

Frode Flaa, leder i valgkomiteen, er noe bekymret for lite gjennomtrekk i styret. Valgkomiteen ønsket 

å sende et brev til styret om denne bekymringen, men brevet ble avvist av sekretær for Kvikne 

Utmarksråd på grunn av at det kom for sent i forhold til fristen. Frode har imidlertid fått tillatelse til å 

dele bekymring overfor årsmøtet. Valgkomiteen oppfordrer årsmøtet til å finne tiltak til å sikre en 

form for rullering. Møteleder mener at dersom det skal nedsettes en komite så bør også dette komme 

innen fristen. Det bør sendes inn en sak innen fristen til neste årsmøte. Dersom det skal bli maksimum 

antall år for styremedlemmer, må det da til en vedtektsendring. Dette må inn som forslag til 

vedtektsendring til neste årsmøte.  

Valgkomiteens leder kommenterer også at det er kommet inn et nytt innhold i vedtektene om bonus 

til ansatte er lagt ut som en del av utmarksrådets vedtekter. Kristin bemerker at det bare er feil 

versjon som ligger på nettsida og at den vil byttes ut. 

 

Valg  

Det er ikke kommet inn andre forslag til leder enn Trond Livden. Enstemmig valgt.  

Det er ikke kommet inn andre forslag til styremedlem Stein Grue. Gjenvalgt to år. 

Det er ikke kommet inn andre forslag til styremedlem Geir Atle Bobakk. Gjenvalgt to år.  

Varamedlem Magne T Rønning gjenvalgt for to år. 

Møteleder Steinar Munkhaugen gjenvalgt for neste årsmøte.  

Vara møteleder Arne Ingvar Nymoen gjenvalgt for neste årsmøte. 

Svein Magne Storås velges som nytt medlem i valgkomiteen.  

Leif Olav Nergaard og Ola Rønning velges inn i kontrollkomiteen.  

 

Kvikne 23.3.22 


