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Tilstede på møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 1.16 – 4.16 

 

 

 

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages 

innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og 

forvaltningslovens kapittel VI. 

 

 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på 

møtet. 

 

 

 

 

 

Møtedato: Tirsdag 15.03.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 2 

Møtende 

medlemmer: 

Jan Helge Lien, Rune Storli, Inger Grøtli, Janne Eggan, Arne Ingvar Nymoen 

Fraværende 

medlemmer: 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Andre: Anne Gerd Bobakk Skogstad og Kari Rønning Storli (fra det gamle fjellstyret) 
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Sak 1/2016 Konstituering av Fjellstyret og fordeling av ansvarsområder 

Saksframlegg: Det nye styret konstituerer seg og fordeler ansvarsområder. Rune Storli er av Tynset 

kommune valgt som leder, og Janne Eggan er av Rennebu kommune valgt som nestleder. 

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

Styremedlemmene fordeler ansvarsområdene fisk, villrein, småvilt og eiendom/buer seg 

imellom etter ønske. 

Vedtak: Inger Grøtli blir fiskeansvarlig og påtar seg dessuten å opprette en facebookside for 

Kvikne Fjellstyre som hele styret og sekretær blir administratorer av. Arne Ingvar blir ny 

villreinansvarlig. Janne Eggan får ansvarsområdet eiendom/buer. Jan Helge Lien blir 

ansvarlig for småvilt 

Sak 2/2016 Budsjett 2016 

Saksframlegg: På grunn av kurs for nye fjellstyremedlemmer som ble gjennomført på starten av 2016 og 

diverse innkjøp for dugnadsarbeid og ferdigstilling av Storhøbua viser det foreslåtte 

budsjettet for 2016 et underskudd på kr -18 020,00. 

Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr -15 068,26. Underskuddet kommer i all 

hovedsak av at det ble fredning av rypene i 2015 og at halvparten av innbetalte kortavgift 

for småviltjakt ble tilbakebetalt til jegerne (ca. kr 25.000). 

Vedlegg: Budsjett 2016, samt regnskap for 2015 

Styreleders 

innstilling: 
Budsjett diskuteres og vedtas i løpet av møtet. 

Diskusjon: I budsjettet for 2016 var det en liten feilføring på post 7405 Arealavgift som var ført med 

kr 22 926,- istedenfor kr 22 962,- som det skulle vært.  

I budsjettet for 2016 var det ført kr 5000,- på post 7791 Allmennyttige formål, dette 

beløpet ble tatt ut for å redusere det budsjetterte underskuddet noe. 

Vedtak: Post 7405 Arealavgift rettes til kr 22 962,-. Kr 5000,- fjernes fra post 7791 Allmennyttige 

formål. Budsjettet vedtas med de nevnte endringer, med et underskudd på kr -13 056,-. 

Fjellstyret tar regnskapet til orientering. 
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Rune Storli  Inger Grøtli  Arne Ingvar Nymoen 

     

     

Jan Lien   Janne Eggan  Kristin L Austvik 

Sekretær  

 

Sak 3/2016 Storhøbua 

Saksframlegg: Det mangler fortsatt noe arbeid på Storhøbua for å få den helt ferdig. I 2015 ble det 

utarbeidet en plan for det videre arbeidet, men vær- og føreforhold gjorde at det ikke ble 

utført i 2015. Fjellstyret må derfor ta stilling til om dette arbeidet skal gjennomføres nå i 

2016 eller om det skal utsettes. 

Vedlegg: Plan for videre arbeid ved Storhøbua 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret er samstemte i at det legges opp til dugnad på Storhøbua våren/sommeren 2016 

for å utføre det arbeidet som står i planen fra 2015.  

Det legges til i planen fra 2015 at gassflasken skal flyttes til utsida av bua. Jan Helge Lien 

snekrer en boks som gassflaska kan stå i på utsida av bua. 

Rune Storli hører med Arnold om hvor mye bordkledning som er kjørt oppover til 

Storhøbua og om han har noen mål på- og tanker om- pilarene som skal opp. 

Nærmere planlegging og fastsetting av datoer for dugnad gjøres på neste styremøte i mai. 

Sak 4/2016 Eventuelt/div orienteringer 

 1. Møtedager/tidspunkt for fjellstyremøtene  

2. Neste styremøte- en tirsdag i mai 

3. Årsmelding 

 

 Møtedager for Kvikne Fjellstyre forsøkes legges til tirsdager kl. 19.00 (gjerne i 

partallsuker). Neste styremøte blir i mai når kvoten for reinsjakta i Forolllhogna er klar og 

denne kan trekkes. På dette møtet skal arbeidet på Storhøa planlegges nærmere. 

 

Fjellstyret tar årsmeldinga til orientering. Sekretær hører med kvikne.no og innset.nu om 

de vil publisere årsmeldinga på sine hjemmesider. 
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