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Styret i Knutshø villreinutvalg 

 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 
 

Det ble avholdt styremøte i Knutshø villreinutvalg 18.02.15 på Skifer Hotell kl. 12. 
Fremmøtte: Narve Hårstad, Vidar Bakken, Trond Berger, Simen Kalbækken og Håvard 
Rønning. Bjørnar Brendryen meldte avbud samme dag. Ingrid Nerhoel deltok på første sak.    
 

Saksliste: 

 
1. Status om beregning av tellende areal 

Ingrid Nerhoel orienterte om arbeidet med gjennomgang av tellende areal. På møtet ble 

inntegnede eiendomsgrenser gjennomgått og yttergrenser definert. Ett forslag på disse grensene 

blir sendt ut på høring til rettighetshaverne. Tellende areal blir beregnet når eiendomsgrenser og 

yttergrenser er klare og dette blir lagt fram på årsmøtet dersom arbeidet blir ferdig.  

2. Referatsaker 

Gjennomgang av brevjournal. Ingen merknader. 

3. Bytte av sekretær 

Det vises til utskrift fra møteprotokoll fra Oppdal Bygdealmenning der Håvard Rønning har ønske 

om å bli løst fra rollen som sekretær. Styret i oppdal Bygdealmenning har ingen motforestillinger 

til at sekretærfunksjonen blir lagt til Kvikne Utmarksråd såfremt styret i Knutshø villreinutvalg 

ønsker denne løsningen.  

 Vedtak: Kvikne utmarksråd v/Kristin Lund Austvik blir forespurt om å ta over 

sekretærfunksjonen i Knutshø villreinutvalg etter årsmøtet 2016. Håvard Rønning og Narve 

Hårstad henvender seg til Kvikne Utmarksråd om saken og utarbeider forslag til avtale mellom 

Kvikne Utmarksråd og Knutshø villreinutvalg.   
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4. Regnskap 2015 

Regnskap for 2015 gjennomgått og godkjent. Balanserapport manglet til møtet, men blir 

ettersendt styret. 

5. Årsmelding 2015 

Forslag til årsmelding legges fram på årsmøtet slik den er.  

6. Kvote, kvotesammensetning og jakttid 2016. 

Forslag til kvote, kvotesammensetning og jakttid ble gjennomgått på møtet. Kvote avhenger av 

resultat fra minimumstelling. Forslag til kvotesammensetning er 25 % fritt dyr, 35 % simle/ungdyr 

og 40 % kalv. Jakttid foreslås uendret. Endelig forslag til disse punktene blir bestemt på 

styremøtet før årsmøtet. 

7. Budsjett for 2016  

Forslag til budsjett for 2016 ble gjennomgått. Budsjettet avhenger noe av resultat fra 

minimumstelling, og endelig forslag blir bestemt på styremøtet før årsmøtet. 

8. Innkomne saker til årsmøtet 

Det er ingen innkomne saker. Men et forslag på overgangsavtale og oppsynsordning er ute på 

høring blant rettighetshaverne og dette legges inn som en orienteringssak på årsmøtet. 

9. Tid og sted for årsmøtet. 

Onsdag 6. april kl. 19.00 på Gruvekroa i Folldal. Olav Strand inviteres til møtet. 

10. Eventuelt  

Narve Hårstad refererte og minnet om temaene som ble tatt opp på oppsynsmøtet. Utvalget 

ønsker at det arbeides videre med disse punktene gjennom året. 

 

 

For Knutshø villreinutvalg 

 

Håvard Rønning 

Sekretær   
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