Utskrift fra møtebok
Dato:

7.3.2022

Kl:

19.00

Antall sider i denne utskrift:

2

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 1.22 – 6.22

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 vedtatt.
Rune Storli
Arne Ingvar Nymoen
Mona Sæbø
Jan Helge Lien
Per Jostein Lilleindset
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Sak 1/2022

Regnskap for 2021

Saksframlegg:

Det foreløpige regnskapet viser et overskudd på kr 45 179,36 for 2021. Inntektene fra fiskekort ble imidlertid
ikke ført i 2020 og er tatt inn i regnskapet for 2021, men inntektene for 2021 på fiskekort er ikke medtatt
enda (kr 14 847 ,-) og vil derfor gjøre resultatet blir enda bedre når det tas med i det endelige regnskapet.
Øvrige posteringer og føringer forklares i møtet.
Regnskap og balanse for 2021
Post 3104; denne posten må fjernes og beløpet føres mot tilsvarende inn-faktura som tidligere år. Post 3110
og 3120; her er beløpene blandet og det må ordnes opp i så det blir riktig fordeling på inntekter for småviltog storviltjakt. Post 3140, her må det inn en note om at inntekter for både 2020 og 2021 føres i 2021.
Vedlikehold er ført på «annen kostnad» og flyttes til post 6600 som er brukt for vedlikeholdsutgifter tidligere
år.
Sekretær må få regnskapsfører til å rette opp de merknadene som ble nevnt i møtet og fjellstyret gjør et
vedtak om regnskap elektronisk når dette er i orden.

Vedlegg:
Diskusjon:

Vedtak:

Sak 2/2022

Budsjett for 2022

Vedlegg:
Vedtak:

Forslag til budsjett for 2022
Forslag til budsjett for 2022 godkjennes med de endringer som ble gjort i møtet.

Sak 3/2022

Årsmelding for 2021

Vedlegg:
Vedtak:

Forslag til årsmelding for 2021
Vedtak av årsmelding avventes til regnskapet er klart og gjøres elektronisk.

Sak 4/2022

Lagsjakt i villreinjakta

Sakframlegg:

Lagsjakt i villreinjakta har nå vært praktisert for kort utstedt av Kvikne fjellstyre i en årrekke (siden 2015).
Fjellstyret evaluerer ordninga i møtet for en avgjørelse om den skal videreføres uendret, om den skal endres
eller eventuelt avskaffes.
Ordninga ble opprinnelig innført som ei prøveordning og har stort sett fungert greit, men de siste årene og
især i 2021 ble ordninga utnyttet ved at noen søker for at andre skal ha tilgang til jakt.
Det kan hende at det hjelper dersom man forandrer slik at bare de som er tildelt jakt det vedkommende året
kan være med i et jaktlag.
Lagsjakta videreføres, men alle som er med på jaktlaget må ha tildelt jakt det vedkommende året, det holder
ikke lengre å bare være på reservelista.

Diskusjon:

Vedtak:

Kvikne fjellstyre – Vollanveien 221 – 2512 Kvikne – Telefon: 992 74 943 – E-post: kvikne@fjellstyrene.no
Nettside: www.kviknefjellstyre.no - Bankgiro: 1895 22 16984 – Organisasjonsnr: 983 941 060

2

Utskrift fra møtebok
Sak 5/2022

Vedlikehold av uthus ved Litj-hiåsjøbua

Sakframlegg:

Vedtak:

Det er planlagt noen mindre arbeider på uthuset til bua ved Litj-hiåsjøen i løpet av 2022. Uthuset, hvor det
også er utedo, er veldig mørkt og vi ønsker derfor å sette inn et lite vindu for å få inn litt lys. I tillegg blåser
det inn en del snø gjennom mønet, så dette vil vi få tettet slik at ikke uthuset driver fullt om vinteren.
Saken tas til orientering av fjellstyrets medlemmer.

Sak 6/2022

Orienteringer/eventuelt
Premiering letteste kalv
Trond Livden felte en hannkalv på 13 kg i jakta 2021 og dette er dermed den letteste kalven felt på
Fjellstyrets kort denne høsten. Han er derfor garantert fellingsrett i 2022 etter reglementet til Kvikne
fjellstyre: «Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo (inntil14,9 kg) er garantert dyr i tildelinga året
etter, men er med på trekning av korttype og må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers.»

Damtjønna
Per Jostein har snakket med Knut Røst i Statskog om demninga ved Damtjønna. Røst sier at demninga er
Fjellstyrets ansvar og at vi må stå for dekning av kostnadene ved ei eventuell istandsetting. Skal det ikke
repareres må også Fjellstyret bekoste opprydding av materialene. Det kan være mulig å søke midler av
Grunneierfondet til dette arbeidet. Fjellstyret tar ei befaring ved Damtjønna til våren.

Kvikne fjellstyre – Vollanveien 221 – 2512 Kvikne – Telefon: 992 74 943 – E-post: kvikne@fjellstyrene.no
Nettside: www.kviknefjellstyre.no - Bankgiro: 1895 22 16984 – Organisasjonsnr: 983 941 060

3

