
 

ÅRSMØTE 2011 
 

 

31.03.2011 Nedre Bardu skole kl. 19.00 

 
  

 



Årsmøte 

 

 

Side 1 

 

Årsmøte 
 

0. SAKSLISTE 

 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

3. ÅRSMELDING 2010 

4. REGNSKAP 2010 

5. BUDSJETT 2011 

6. ØKONOMISK BISTAND TIL UTBEDRING AV DAHLBERG BRU 

7. INNKJØP AV 2 VACUMPAKKESETT  

8. VEDLIKEHOLD AV SKOLEVBRUA 

9. GODTGJØRELSE STYREMEDLEMMER 

10. VALG  

11. EVENTUELT - ORIENTERINGER 

Det vil bli enkel bevertning.  
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Side 2 

 

SAK NR. 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 

 

 

SAK NR. 2 VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

 

Saksopplysning 

Årsmøtet foreslår to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.  
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Side 3 

SAK 3 ÅRSMELDING 2010 

Sekretariatet i utmarkslaget har siste år vært besatt av følgende: 
 
Leder                                                        Tor Langnes 
Kasserer/Nestleder                                   Arne Sundheim 
Sekretær/Styremedlem                             Vidar Berntsen 
1.vara til styret                                          Knut Eide 
2.vara til styret                                          Ingar Granberg 
Medlem jakt- og fiskeutvalg                     Torleif Sundheim 
                                                                  Lars Morten Albrigtsen 
Revisorer                                                  Reidar Fredheim                                                                   
                                                                  Gunnar Birkelund 
 
Valgkomitè                                               Inge Sundheim 
                                                                  Ola Sundheim 
 
 
Utmarkslaget var representert på Villmarksmessa for første gang i 2010. Stand sammen 
med 
Bardu grunneierlag. Kasserer og leder deltok fra laget. Dersom dette skal videreføres bør 
flere 
medlemmer engasjeres. 
 
Medlemsmøte holdt den 6.mai 2010 hvor Kristen Finmark orienterte om byggeplaner ved 
elva. 
 
Nytt medlemsmøte den10. november 2010 hvor medlemmene diskuterte den nye kraftlin-
ja. 
 
Materialer til gapahug ved Rabbåsveien ble kjørt inn på scooter våren 2010 og ble montert 
opp sist sommer. 
 
Jakt og fiskekortsalg: 
Inntekt fra fiskekortsalg i 2010 var på kr. 22.000,- og på salg jaktkort kr. 4.844,-.  
 
Sundlia og omegn bestandsplanområde er nå begynt på en ny planperiode på 3 år. 
Fra og med 2010 til og med 2012. Det skal tas ut til sammen 66 dyr i perioden fordelt 
på 22 pr år. 
 
 
For styret i NBU 
 
T.Langnes 
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Side 4 

SAK 4  RESULTATREGNSKAP OG ÅRSOPPGJØR 2011 

  
BUDSJETT 2010 

REGNSKAP 
2010 

  Utgifter     

1 Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v)  kr    -2 000,00             -767,80  

2 "På gamle tufter"   kr  -10 000,00          -6 268,00  

3 Etablering av gapahuk sammen med I.L. Kampen  kr  -15 000,00  0 

4 Drift av hjemmeside   kr    -2 000,00  0 

5 Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg)  kr    -5 000,00          -5 696,70  

6 Sum utgifter  kr -34 000,00        -12 732,50  

        

7 Inntekter     

8 Utleie beitepusser  kr     2 000,00                    800,00  

9 Inntekter jakt- og fiskekort  kr   38 000,00               26 844,25  

10 Div (innbetaling av feilfakturering)                 87,00  

11 Sum inntekter  kr   40 000,00         27 731,25  

        

12 Overskudd før finans  kr          6 000,00               14 998,75  

13 Finasutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.)  kr            -250,00  -652,00  

14 Finansinntekter   kr          3 500,00  3812,00 

15 Årsresultat  kr     9 250,00         18 158,75  

 
Balanse 

     

      Inngående balanse 01.01.2010 Note 
  Kasse 

   
70,00 

 Utestående fordring jakt og fiskekort  
 

37 325,00 
 Driftskonto SNN 

  
13 725,04 

 Høyrentekonto SNN 
  

159 099,30 
 Totalt       210 219,34   

      Utgående balanse 31.12.2010 
   Kasse 

   
70,00 

 Utestående fordring leie av beitepusser 
 

800,00 
 Driftskonto SNN 

  
97 381,79 

 Høyrentekonto SNN 
  

167 145,30 
 Totalt       265 397,09 
 Økning pr. 31.12.2009     55 177,75   

ÅRSRESULTAT 2010 
    Forskjell/økning pr. 31.12.2010 

 
55 177,75 
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Side 5 

       

Eiendel Forvaltes av  Merk 

Minkfelle Jan Berntsen (4-5 stk) 
Leif Sundheim (1 stk) 
Aasen (1 stk)  
Kyrre/Torleif Sundheim (1 
stk) 

 

Plastjolle m/årer Leif Sundheim Ligger v/Sætervatnet 

Fiskegarn Leif Sundheim (2 stk)  

Ørekyte-ruse Knut Bjørnsmo (4 stk)  

Veiskrape Knut Bjørsmo  

Damptiner m/2 slanger og 2  
gassflasker 

Jan Berntsen  

Beitepusser for traktor Knut Eide  

 

Utvikling jakt og fiskekort 

 

 

Regnskapet er sendt til revisorene, men revisoruttalelse er ikke mottatt når sakspapirene 

sendes ut. Under forutsetning av at revisorene ikke har merknader, legges regnskapet 

frem slik:  

 

Styrets innstilling til vedtak:  

Regnskap 2010 tas til etteretning. 



Årsmøte 

 

 

Side 6 

SAK 5  BUDSJETT 2011 

Budsjettet må også sees i sammenheng med sak 6, 7, 8, og 9.  

  
BUDSJETT 2011 

  Utgifter   

1 Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v)         -1 000,00  

2 Vedlikehold Skoelvbrua         -5 000,00  

3 Godtgjørelse styremedlemmer         -4 500,00  

4 Drift av hjemmeside          -1 000,00  

5 Innkjøp av vacumpakkesett for kjøtt       -10 000,00  

6 Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg)         -6 000,00  

7 Sum utgifter       -27 500,00  

8     

9 Sum inntekter   

10 Utleie beitepusser                 1 600,00  

11 Inntekter jakt- og fiskekort              30 000,00  

12 Sum inntekter         31 600,00  

13     

14 Overskudd før finans                 4 100,00  

15 Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.)                  -700,00  

16 Finansinntekter                  3 800,00  

17 Årsresultat           7 200,00  

 

 
Styrets innstilling til vedtak:  
 

Budsjett 2011 vedtas.  
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Side 7 

SAK 6 ØKONOMISK BISTAND TIL UTBEDRING AV DAHLBERG BRU 

Laget har mottatt en søknad fra Østerdalen Utmarkslag som har fått utfordringer med fi-
nansiering av arbeidet med restaurering av brua. Da søknaden ligger utenfor NBUs statut-
ter og formål, er styret i utgangspunktet negativ til å gi støtte til søknaden. Saken er prinsi-
piell, samtidig som det er et godt tiltak til et annet lag i vår kommune.  

Legges frem til behandling for årsmøtet uten innstilling fra styret.  

 

SAK 7 INNKJØP AV VACUMPAKKESETT 
 
Styret har sett nytten av å gå til innkjøp av 2 vacumpakkesett for god oppbevaring av elg-
kjøtt. Det gir kvalitetsmessig lenger holdbarhet på kjøttet, rask og effektiv innpakking – rett 
fra slaktinga.  
 
Innefor en ramme på 10.000,- kr. vil man kunne innhente tilbud på 2 sett – ett til hvert jakt-
felt.  
 
Styrets innstilling til vedtak:  
 
 Laget går til innkjøp av 2 vacumpakkesett.  

 
 
SAK 8 VEDLIKEHOLD AV SKOELVBRUA 
 
Brua forvaltes av Midt-Troms Museum, men det er ingen initiativ til vedlikehold. De har 
heller ikke gitt respons på brev som ble sendt i april 2010 på vedlikeholdsutfordringene. 
Brua er nå i en forfatning som gjør at dersom det ikke settes i verk umiddelbart vedlike-
hold, kan det oppstå skader av langt alvorligere karakter.  
 
Dersom man kunne sette i gang et spleiselag der Utmarkslaget også bidrar, er det mulig å 
søke forskjellige institusjoner om støtte:  
 

 Bardu kommune har søknadsfrist på kulturmidler 1. april 

 Sparebanken Nord-Norge fond til kulturformål, søknadsfrist 1. april 

 Troms Kraft gavefond, søknadsfrist 30.mai.  

 Troms fylke har forskjellige tilskuddsordninger 

 Midt-Troms museum må ansvarliggjøres som forvalter av brua.  
 
Styrets innstilling til vedtak:  
 

1. Midt-Troms museum ansvarliggjøres som forvalter av brua.  
2. Utmarkslaget støtter vedlikehold av brua med kr. 5.000,- 
3. Styret søker aktuelle virksomheter/institusjoner om støtte til vedlikehold.  
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Side 8 

SAK 9 GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER 
 
Fra leder i valgstyret er det kommet inn slikt forslag:  
 

”Fremmer forslag som sak til årsmøtet. 

 

For at vi skal kunne få rekruttering til leder i styret for Utmarkslage ,og samtidig  vise  
at  vi verdsetter denne  jobben som  medlemmer, foreslår  eg  at det  gis  et  veder-
lag / honorar  (oppmerksomhet)  i  en  eller  annen  form og  størrelse  som  viser  at  
dette  arbeidet  ser  vi på  som meget   viktig. 

Styret kan komme med et forslag til årsmøtet, men jeg foreslår et beløp fra kr. 

2000,- til kr.5000,- som styret kan diskutere. 

Ola Sundheim” 

I utgangspunktet forventes det at dette skal være et frivillig arbeid, men både som et signal 
til verdsettelse av arbeidet, og for den merbelastning som er med et styreverv – og rekrut-
tering til dette, foreslås det at det gis en honnør for dette. I tillegg tydeliggjøres det dekning 
av reelle utgifter til kjøring (Ikke til årsmøtet der styret deltar på lik linje med øvrige med-
lemmer.) For ikke å komme i konflikt med skatteregler, foreslås det at det gis som gavekort 
på sport/friluftsforretning, for eksempel Voigt Jakt & Fiske.  
 
Styrets innstilling til vedtak:  
 

1. Kjøreutgifter til styremøter og øvrige møter unntatt årsmøtet dekkes etter statens 
regler.   

2. Styreleder gis fra 2011 et gavekort på kr. 2.500,- 
3. Styremedlemmer gis fra 2011 et gavekort på kr. 1.000,-.  

 
 
SAK 10 VALG 
 
 
Valgkomiteen som består av Ola Sundheim og Inge Sundheim legger frem forslag til kan-
didater for vervene i møtet.   
 
 
 

SAK 11 EVENTUELT – ORIENTERINGER 
 
Årsmøtet kan ikke behandle eventueltsaker som blir foreslått i møtet, men ta opp diskusjo-
ner/orienteringer etter at selve årsmøtet er formelt avsluttet.  
 


