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Årsmøte 
 

Det er ikke meldt inn saker til årsmøtet. Det blir enkel bevertning. Husk fullmakt dersom du skal 

representere grunneier.  
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1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Saksopplysninger 

a) Registrering av fremmøte, stemmeberettigete og fullmakter.  

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Eiendom Eier  Fremmøtt (event. m/fullmakt) 

Bergli Ove Bergli  

Hammersletten Astrid Sundheim  

Øverli Halvor Albrigtsen 
Svanhild Iversen 

 

Hauge Karin Bratli  

Sundlia 

Hansmostrand 

Torleif Sundheim  

Sundheim 

Hansmo 

Kjellaug Sundheim  

Bakketun Ola Sundheim  

Myrvang 

Midtre Hansmo 

Lisbeth Foshaug Eide 
Knut Eide 

 

Minde Svein Arne Berntsen  

Skoelvli Vidar Berntsen  

Ranum 

Rolfstad 

Jan Osvald Berntsen  

Svendsvoll Janne Svendsvoll  

Bjørnsmo Knut Bjørnsmo  

Granberg Ingar Granberg  

Fossmosetra Rolf Lundamo  

Aasetra Tove Aasen  

Fredheimsetra Reidar Fredheim  

Sundenget Gunnar Birkelund  
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2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

 

Saksopplysning 

Årsmøtet foreslår to personer til å underskrive protokollen.  
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3. ÅRSMELDING 2015 

Sekretariatet i utmarkslaget har det siste år vært besatt av følgende: 
 

Funksjon Navn/funksjonsperiode 

Leder Vidar Berntsen 

Kasserer/nestleder Alf Øverli 

Sekretær/styremedlem Tor Langnes 

1. vara til styret Knut Eide 

2. vara til styret Ingar Granberg 

Medlem jakt- og fiskeutvalget Torleif Sundheim 
Karl Fredrik Albrigtsen 

Revisorer Reidar Fredheim 
Gunnar Birkelund 

Valgkomité Ola Sundheim 
Lisbeth Foshaug Eide 

 

Styret i NBU brukte etter årsmøtet 2015 tid på å få kontofullmaktene over fra avgått til ny kasserer. I over-

gangsperioden som ble lang fikk vi betalt regningene ved hjelp av avgått kasserer. Vi opplevde at Spare-

banken Nord-Norge ikke ga gode tilbakemeldinger på hvordan en slik overgang skal ordnes. 

Det har vært arbeidet en hel del med forslag til nye vedtekter som trår i kraft dersom NBU skal bli samvir-

keforetak (SA). Her har det også blitt gjort undersøkelser rundt hvordan NBU skal forholde seg til skatte-

lovgivningen dersom vi går over til SA. I dette arbeidet har styret fått god hjelp av Arne Sundheim. 

Vi har av norsk institutt for Skog og landskap fått beregning av utmarksareal og strandlinjer, noe som gir 

oss en mulighet til å beregne andeler. 

Ny krattknuser er kjøpt inn og satt i drift. Det også kjøpt inn noen reservedeler til denne. 

Når det gjelder vedlikehold av Skoelvbrua har vi ikke nådd fram. Vi har purret gjentatte ganger til Midt 

Troms museum uten at vi har fått gjort vedlikehold som er avtalt etter befaring. 

Etter ønske fra SGB har vi behandlet en henvendelse fra Bardu Røde Kors Hjelpekorps om tillatelse til kjø-

ring med snøskuter i forbindelse med lokalisering og merking av aktuelle plasser for gateway/repeatere 

ved bruk i leteaksjoner. Dette svarte vi positivt på da det kan være til stor hjelp dersom uhellet førts er ute.  

NBU gir støtte til uttak av skadevilt. Dette er en ordning som samordnes av SGB. I vårt forvaltingsområde er 

det i 2015 tatt ut 6 stk rødrev, 5 stk mår, 9 stk kråke og 1 stk ravn. 

Av formelle møter har det vært ordinært årsmøte og et styremøte.  

Innstilling til vedtak:  

Årsmelding tas til orientering.  
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4. REGNSKAP 2015 

Saksopplysning 

Regnskapet er sendt revisorene, og det forventes at revisorenes rapport legges frem på møtet. Midlene 

som vi fikk tilsagn om fra Fylket om å skilte nye løyper/oppgradere løypene til «På gamle tufter» ikke ble 

fullført. Det skulle produseres nye skilt og lages nye oppslagstavler, men dette kom ikke i gang. De gamle 

stiene ble ryddet sommeren 2014, men dette var å regne som prosjektets egenandel. Fylkets tilsagn var 

kun knyttet til produksjon av skilt og tavler. 

Regnskap 2015 
BUDSJETT 2015 

REGNSKAP 
2015 

Utgifter     

Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v) kr 3 000,00  kr           700,00  

Skoelvbrua vedlikehold kr 5 000,00  kr                   -    

Godtgjørelse styremedlemmer kr 4 500,00  kr                   -    

Drift av hjemmeside  kr 1 000,00  kr           963,00  

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGB) kr 5 000,00  kr                   -    

Investeringer i utstyr (krattknuser) kr 30 000,00  kr      32 032,00  

Areal- og lengdeberegninger kr 9 000,00  kr        8 625,00  

Egenandel "På gamle tufter" kr 10 000,00  kr                   -    

Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg) kr 3 000,00  kr                   -    

Sum utgifter kr 70 500,00  kr      42 320,00  

      

Sum inntekter     

Tilskudd Fylket "På gamle tufter"  kr      20 000,00   kr                   -    

Inntekter jakt- og fiskekort  kr      28 000,00   kr      39 639,00  

Sum inntekter  kr      48 000,00   kr      39 639,00  

      

Balanse før finans  kr    -22 500,00   kr       -2 681,00  

Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.)  kr         -700,00   kr          -623,75  

Finansinntekter   kr        1 500,00   kr        2 831,00  

Årsresultat  kr    -21 700,00   kr          -473,75  
 

Inngående balanse 01.01.2015 
  Kasse   

Driftskonto SNN 38 874,28 

Høyrentekonto SNN 225 115,30 

Utestående fordring SGB (salg fiskekort 2014) 25 000,00 

Totalt 288989,58 
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Utgående balanse 31.12.2015 
  Kasse   

Driftskonto SNN 60 594,53 

Høyrentekonto SNN 227 921,30 

Utestående fordring SGB (Andel felles skuddpremie skade-
dyr) -5 000,00 

Totalt 283515,83 

Økning pr. 31.12.2015 -5473,75 

         
   ÅRSRESULTAT 2015 
  

-5 473,75 
 

Jakt/fiskekort 

  Jaktkort Fiskekort 

2008  kr        2 115   kr       23 000  

2009  kr        6 129   kr       32 000  

2010  kr        4 844   kr       22 000  

2011  kr        5 922   kr       18 000  

2012  kr        4 226   kr       21 000  

2013  kr        6 316   kr       35 000  

2014  kr        4 932   kr       25 000  

2015  kr        9 639   kr       30 000  

 

 

 

Innstilling til vedtak:  

Årsoppgjør 2014 tas til orientering.  
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5. NBU OVER TIL SAMVIRKEFORETAK, NYE VEDTEKTER 

Saksopplysning 

Brev fra Brønnøysundregistrene datert 22.10.2012 

Foreninger som drives som samvirkeforetak må endre organisasjonsform   

Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. Det betyr blant annet at foreninger som drives etter samvirke-

prinsippene må endre organisasjonsform til samvirkeforetak (SA) og innrette seg etter reglene i den nye 

samvirkeloven. Endringene for eksisterende foretak trer i kraft fra 01.01.2013.   

Hvordan vet dere om foreningen deres er et samvirkeforetak?  Foreningen er et samvirkeforetak hvis den 

har som hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser og drives etter samvirkeprinsipper. 

Den drives etter samvirkeprinsipper hvis medlemmene deltar i foretakets virksomhet som forbrukere, leve-

randører eller på lignende måte. Begrepet «økonomiske interesser» skal tolkes vidt, og omfatter for eksem-

pel barnehageplass, båtplass og tilkobling til vann- og kloakkanlegg.   

Samvirkeforetak kjennetegnes også ved at eventuell avkastning blir værende i virksomheten eller fordelt 

mellom medlemmene etter verdien av deres omsetning med foretaket, for eksempel i form av kjøp, salg, 

arbeidstimer eller utførte oppdrag. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser. 

En forening som oppfyller kriteriene over er et samvirkeforetak, selv om den ikke har som formål å gå med 

overskudd.   

Brev fra Skatteetaten 28.9.2015 

BA-selskaper som ble etablert før 1. januar 2008 og som faller inn under definisjonen i samvirkeloven § 1, 

hadde frist på seg til 1. januar 2013 til å tilpasse seg samvirkeloven og få betegnelsen SA. Skattekontoret 

kan ikke se at Nedre Bardu Utmarkslag har foretatt slik tilpassing, og det påpekes derfor at dette må gjø-

res. 

Styret i NBU ser derfor ikke at vi har noe annet valg en å gjennomføre overgang fra BA til SA. Dette må også 

ses i sammenheng med at vi ønsker å foreta etterbetaling (utbetaling av overskudd) til medlemmene. Slik 

NBU er registrert i dag er ikke etterbetaling mulig. 

Styret har laget forslag til nye vedtekter som er bygget på NBU sine gamle vedtekter, tilpasset kravene til 

vedtekter beskrevet i samvirkeloven. 

Forslag til nye vedtekter for Nedre Bardu Utmarkslag SA i eget vedlegg. 

Innstilling til vedtak:   

1. Årsmøtet vedtar at NBU skifter organisasjonsform til samvirkeforetak (SA), og navngis Nedre 

Bardu Utmarkslag SA. 

2. Styrets forslag til nye vedtekter som er tilpasset kravene i samvirkeloven vedtas av årsmøtet. 

3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å foreta endringer av mindre formalia i vedtektene dersom det 

skulle vise seg at vårt forslag ikke oppfyller kravene fullt ut. Eventuelle endringer publiseres på 

hjemmesiden til NBU. 
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6. ANDELSBEREGNING 

Saksopplysning 

På årsmøtet 2014 ble det fattet følgende vedtak:  

«Styret utreder forslag til andelsfordeling ihht vedtektenes § 6 til årsmøtet 2015.» 

I ekstra årsmøte i juni 2014 ble det i tillegg vedtatt å få beregnet arealfordeling fra Skog og 

Landskap.  

«Gjeldende vedtekt § 6 TILDELING AV ANDELER, har følgende bestemmelser:  

Medlemmer av laget blir tildelt andeler i laget. Hvert medlem får tildelt andeler på føl-

gende måte:  

 For jaktrett i området en andel pr. påbegynt 100 dekar jaktterreng.  

 For fiskerett i området en andel pr. påbegynt 100 meter strandlinje i vann og fisk-

bare elver. 

Medlemmer som har spesielt verdifulle områder eller rettigheter kan tildeles tilleggs-

andeler av årsmøtet.»  

 

På årsmøtet 2015 ble det vedtatt å foreta en verdifastsetting av strandlinje mellom fiskevann, 

Skoelva og Barduelva. Denne verdifastsettingen er tatt med i forslag til nye vedtekter og er slik: 

Hvert medlem får tildelt andeler på følgende måte: 

 For jaktrett i område en andel pr. påbegynt 100 dekar utmark. 

 For fiskerett i området en andel pr. påbegynt 100 meter strandlinje i Skoelva, to 

andeler pr. påbegynt 100 meter strandlinje i fiskbare vann, og tre andeler pr. på-

begynt 100 meter strandlinje i Barduelva.  

Medlemmer som har spesielt verdifulle områder eller rettigheter kan tildeles tilleggs-

andeler av årsmøtet. 

 

 

OVERORDNEDE FØRINGER FOR BEREGNING AV ANDELER 

Andelsutbetaling innebærer at laget etter samvirkeloven § 27 kan etterbetale til sine medlem-

mer en andel av et overskudd beregnet ut fra medlemmets «omsetningsandel». Utmarkslaget 

har enstemmig vedtatt vedtekter for laget, og har et felles forvaltningsområde for fiske og små-

viltjakt. Det vises til egen sak om organisering av utmarkslaget fra BA til Samvirkeforetak. 
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Når det gjelder fiskerettigheter og felles forvaltning må man forholde seg til Lov om laksefiske 

og Innlandsfiske § 25. Skattelovens § 10-50 og samvirkelovens kap. 4 regulerer økonomiske ut-

betaler fra foretaket. Samvirkelovens § 27 sier at det bare er medlemmene i foretaket som kan 

få andelsutbetaling. Slike utbetalinger må ha lovhjemmel, og de kan også innebære skattemes-

sige forhold for utmarkslaget. Pr. i dag er det 6 grunneiere som er rettighetshavere innenfor 

forvaltningsområdet for jakt- og fiskekort som ikke er medlemmer i laget, og som etter samvir-

keloven ikke har rett til utbetaling. 

 Årseth gnr. 4/12 og 13. Eier Viktor Berntsen 

 Slaatmo gnr. 6/2 og 4/3 (Sameie Gunn Alice Sandeggen m/flere eiere) 

 Løvli gnr. 4/7. Eier Edith Løvli 

 Elvemo gnr. 4/2. Eier Henriette Slaatmo 

 Åsgårdsetra gnr. 7 bnr. 2. Eier Alf Inge Åseng (dødsbo) 

 Wennemo gnr. 5 bnr. 3. Eier Frank Tore Johansen. 

ORGANISERING 

Frivillig organisering av fiskerettshaverne er det normale. Tvungen organisering ved flertalls-
vedtak er bare aktuell når en frivillig organisering ikke har ført fram og fiskeressursene derfor 
ikke kan forvaltes på en forsvarlig måte. Ved frivillig organisering og driftsplanlegging i vass-
drag er det stort sett opp til laget hvordan de legger opp arbeidet. Medlemmene i laget vil til 
en viss grad være bundet av de lovlige vedtak som fattes av årsmøtet. Den enkelte medlem 
kan allikevel melde seg ut av laget hvis de ønsker en annen og egen forvaltning enn flertallet. 
Slike saker blir svært krevende, og kan innebære uensartede regler i forvaltningsområdet. I de 
fleste sakene som går til jordskifteretten ender avgjørelsene med tvungen innlemmelse i for-
valtningsområdet/ laget.  

I et frivillig organisert lag kan rettighetshaverne selv avtale hvilke andelsgrunnlag den enkelte 
skal ha, gjennom årsmøtet. Går saken til jordskifteretten vil rettsavgjørelse fastsette andelene. 
Offentlige lover og forskrifter vil sette rammer for hvilke vedtak som kan fattes. 

Tvungen organisering ved flertallsvedtak bør bare komme på tale når: 

 Et mindretall rettighetshavere som ikke er medlemmer i laget hindrer en for-
svarlig forvaltning av vassdraget. 

 Situasjonen er slik at det er helt nødvendig med en samordnet forvaltning av 
fiskeressursene i vassdraget der alle fiskerettshaverne er med. 

 

Utmarkslaget håper å kunne få til en enkel og frivillig organisering også for grunneierne som 

ikke er medlemmer i laget pr. i dag. Dette kan løses ved at Nedre Bardu Utmarkslag inviterer 

disse grunneierne til å bli medlemmer i laget. Medlemskap i laget gir tilgang til etterbetaling av 

overskudd fra salg av jakt- og fiskekort.  
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Direktoratet for Naturforvaltning (Nå Miljødirektoratet) har utarbeidet en veiledning for fastset-

telse av andeler og forvaltning av fiskeressurser. Utklippet nedenfor er fra denne veilederen.   

Fremgangsmåten ved frivillig organisering 

Frivillig organisering er den vanligste organisasjonsformen før det foretas tvungen organisering ved fler-
tallsvedtak. 

Før det foretas avstemning om frivillig eller tvungen organisering, bør et utvalg av fiskerettshaverne ha 
foreslått områdeavgrensning, saksområde, vedtekter, m.m. Dette utvalget bør velges på et møte hvor 
alle fiskerettshaverne i det aktuelle området kan delta. 

Selv om ikke alle rettighetshaverne melder seg inn, bør laget organiseres ved frivillighet hvis laget kan 
fungere selv om ikke alle rettighetshaverne er med. 

Selv om det er stor interesse for frivillig organisering, kan det bli behov for avklaring av rettigheter 
og andelsgrunnlag før laget kan organiseres. Jordskifteretten kan avklare rettigheter og andeler før 
laget organiseres ved frivillighet. 

Hvis frivillig organisering ikke fører fram, kan det gjennomføres tvungen organisering ved flertallsved-

tak, eller det kan fremmes jordskiftesak som kan fastsette bruksordning og vedtekter. 

 

AREALBEREGNINGER OG FORKLARINGER  

Det er selskapet Skog og Landskap som har utført arealberegninger. Alle beregningene er gjort 

ut fra kartserien AR5 (markslagskart). Det er dette kartet som er grunnlaget for opplysningen 

som kommer fram når man går inn på Gårdskart http://gardskart.skogoglandskap.no og søker 

opp en eiendom, med de forbehold som er forklart under her.  

 

NB! Lengdene på strandlinjene for vann og elver kan ikke sjekkes nøyaktig, bortsett fra at det i 

Gårdskart er et måleverktøy som kan nyttes. Dette blir ikke 100 % nøyaktig ift oppgitte tall som 

er målte linjelengder på vektorkart. Gårdskart er en bedre kontrollmulighet enn å få papirkart 

som det jo ikke blir så lett å måle på. Det er den enkelte grunneiers ansvar å kontrollere opp-

lysningene mot gårdskartdatabasen http://gardskart.skogoglandskap.no 

FORKLARING OG DEFINISJONER: 

Styret mener det er viktig å lage enkle regler, og at grunneierne ser «stort» på dette for å unngå 

potensielle konflikter. Det vises til regnearket som er vedlegg vedrørende arealberegninger av 

de forskjellige formålene. Innmark går ikke inn i beregningene. Arealberegningene/strandlinje 

er justert ihht vedtektenes bestemmelser om avrunding av andel pr. påbegynt 100 daa, og pr. 

påbegynt 100 m strandlinje. Dette innebærer at 110 daa faktisk areal betyr 100 daa påbegynt 

areal. Likeså betyr 180 daa faktisk areal 100 daa påbegynt areal. Ved prøvesimuleringer av and-

re justeringer viser det seg at man alltid vil komme i et dilemma med hvor innslaget pr. andel vil 

komme.  

 

 

http://gardskart.skogoglandskap.no/
http://gardskart.skogoglandskap.no/
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1. UTMARK 

Utmarkslaget har i 2015 vedtatt at utmark både over og under skoggrensa skal inngå i arealbe-

regningen.  

Med utmarks menes areal i AR5/Gårdskart klassifisert som: 

 Skog (alle boniteter) 

 Myr 

 Jorddekt fastmark (minus areal av denne klassen som inngår i gårdstun – må beregnes 
manuelt) 

 Skrinn fastmark 

 Ikke klassifisert (som oftest er dette areal i/opp mot fjell). 
 

2. OVER SKOGGRENSA 

Areal som i AR5/Gårdskart er klassifisert som: 

 Skrinn fastmark 

 Jorddekt fastmark (minus areal av denne klassen som inngår i gårdstun – må beregnes 
manuelt) 

 Areal som ikke er klassifisert i AR5/Gårdskart er målt opp med måleverktøyet i Gårds-
kart. For å fastsette skoggrensa er det brukt bakgrunnskart som ligger inne i Gårdskart. 

 

3. UNDER SKOGGRENSA 

Differansen mellom klassene «Utmark» og «Over skoggrensa». 

Denne definisjonen av skog/fjell vil sikkert avvike en del fra de arealtallene som i dag legges til 

grunn for beregning av areal for elgjakt, men disse tallene vil nok være mer nøyaktige. 

4. VANN 

Areal av vann (ikke elver) i utmark klassifisert i AR5/Gårdskart. Bare fiskeføre vann over 5 daa er 

tatt med. Vasslivatnet er ikke tatt med som fiskeført vann. Dersom en eiendom har et vannareal 

mindre enn 5 daa, men vannet i sin helhet er større enn 5 daa (delt med annen eiendom), er 

dette tatt med. 

5. STRANDLINJE VANN 

Meter strandlinje for vann som definert ovenfor. 

6. STRANDLINJE BARDUELVA 

Meter strandlinje av Barduelva slik den er definert i AR5/Gårdskart. Elveoser og smale bukter er 

medregnet når de inngår i kartet. Strandlinje av øyer/holmer er oppgitt men ikke tatt med i be-

regninga (se merknadsfeltet). 
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7. STRANDLINJE SKOELVA 

Meter strandlinje av Skoelva slik den er definert i AR5/Gårdskart. Elveoser og smale bukter er 

medregnet når de inngår i kartet. Strandlinje av øyer/holmer er oppgitt men ikke tatt med i be-

regninga (se merknadsfeltet). NB. Det er meter strandlinje som er beregnet, ikke meter el-

vestrekning. Det betyr at hvis det er samme eiendom på begge sider av elva er strandlinjen be-

regnet for begge sidene til sammen. Det er gjort fordi elva ofte utgjør eiendomsgrense, men 

dersom man eier på begge sider av elva bør dette telle «dobbelt» ift om man bare eier den ene 

siden av elva. Andre mindre elver i utmark er ikke beregnet.  

UTBETALING – SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER MM. 

Utmarkslaget har mottatt et egen vurdering fra Skatteetaten vedrørende saken. Vurderingen 

gjelder spesielt at laget må organiseres som et samvirke for å kunne utbetale andeler. NBU har 

intet ansvar for hvordan andelseierne forvalter sitt utbytte i forhold til skattemyndighetene.  

Simuleringer viser at dersom laget setter av kr. 70.000,- til andelsutbetaling, vil dette fordele 

seg fra kr. 156,- for den som får minst andel, til kr. 17.357,- for den med størst andel. Dette er 

simulert ut fra alle formål i arealberegningen, dvs over/under skoggrensa, vann, Barduelva og 

Skoelva og verdifastsetting av fiskerettene.   

Det er årsmøtet som må ta avgjørelse på hvilket beløp som skal ligge til grunn for utbetaling av 

andeler. Skal dette ha noen økonomisk gevinst, må beløpet være på minimum 50.000,- kr. Laget 

har ved årsavslutning en egenkapital på 289.000,- kr. Det er rom for å utdele mer ut fra oppar-

beidet overskudd over flere år. Skattemessig utbetales utdelingen som et utbyttet med skatte-

sats 27 %, både for private skatteytere og næringsdrivende. På utbytte ligger det også et skjer-

mingsfradrag som fastsettes av Finansdepartementet hvert skatteår.  

Årsmøtet må også ta stilling til om de grunneiere som ikke har vært medlemmer av laget skal ha 

rett til full etterbetaling dersom de nå melder seg inn. De blir i denne sammenhengen gratispas-

sasjerer som bare skal ha rettigheter og ingen forpliktelser. (som for eksempel deltakelse i sty-

rer, jobb med prøvefiske, skogrydding, jobb på gamle Skoelvbrua, stand på Villmarksmessa osv). 

Ut fra dette bør etterbetaling vurderes redusert, samtidig som et fremtidig medlemskap gir full 

utbetaling. Det er Årseth og Slaatmo som har andeler av slik størrelse at det gir noe økonomisk 

gevinst.  

AKSEPT HOS GRUNNEIERE/ANDRE RETTIGHETSHAVERE I FORHOLD TIL MEDLEMSKAP OG AN-

DELSBEREGNING.  

Det må tas et helhetlig grep rundt alle grunneiere i forvaltningsområdet og invitere disse inn i 

laget. I tillegg er styret opptatt av aksept og kontroll for andelsberegningene i en så viktig sak 

som dette. Dette innebærer en invitasjon til å tiltre laget som medlem for den eiendom som 

berøres.  
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Innstilling til vedtak:   

1. Vedlagt andelsberegning godkjennes. Styret gis fullmakt til eventuelle mindre juste-

ringer i areal/strandlinje dersom dette skulle fremkomme. 

2. Årsmøtet godkjenner at det etterbetales et beløp på kr. 70.000,- til lagets medlemmer. 

Dette forutsetter at NBU først er registret som SA.  
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7. INNKOMNE SAKER 

Saksopplysning 

Knut Eide har foreslått å kjøpe inn isfiskeutstyr til førsteklassingene ved Nedre Bardu skole hvert år som gis 

til odel og eie. Første år foreslås det å kjøpe inn til første til tredje klasse. Bardu jeger- og fiskeforening er 

interessert i et samarbeid om dette. I tillegg foreslås det å kjøpe inn et klassesett for stangfiske som gis til 

skolen for bruk i skolesammenheng.  

Styret i NBU ønsker å arrangere en fiskedag sammen med skolen. 

Innstilling til vedtak: 

1. NBU kjøper inn isfiskeutstyr til første til tredje klasse i år. For etterfølgende år får førsteklas-

singene et sett. Det budsjetteres med maks kr 500 pr sett. 

2. I samarbeid med Bardu jeger- og fiskeforening kjøpes det et klassesett for stangfiske. 
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8. BUDSJETT 2015 
 

Saksopplysning 

I budsjettet er det ikke medtatt eventuell etterbetaling til medlemmene, ref sak 5 og 6. Det er heller ikke 

tatt med eventuell utgift for registrering som SA, ref sak 5. Registrering utgjør kr 5570. Begge punktene må 

tas inn etter vedtak gjort av årsmøtet. 

 

BUDSJETT 
2016 

Utgifter   

Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v)              -3 000  

Vedlikehold Skoelvbrua              -5 000  

Godtgjørelse styremedlemmer              -4 500  

Drift av hjemmeside               -1 000  

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS)              -5 000  

Innkjøp av fiskeutstyr til Nedre Bardu skole              -7 500  

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

Sum utgifter            -32 000  

    

Sum inntekter   

Inntekter jaktkort                5 000  

Inntekter fiskekort              25 000  

Sum inntekter              30 000  

    

Overskudd før finans              -2 000  

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

Finansinntekter                 2 800  

Årsresultat                   100  

 

Innstilling til vedtak:  

1. Budsjett 2016 vedtas.  

2. Eventuelt underskudd på budsjettet dekkes inn via oppsparte midler.   
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8. VALG 
 

Funksjon/Vedtekter Navn/ 
funksjonsperiode 
2014 

Valgt 2015 Valg/ 
funksjonsperiode 
fra 2016 

Leder. Velges 1 år.   Vidar Berntsen, på 
valg 

Vidar Berntsen, 
valgt 1 år 

Vidar Berntsen,  
på valg til 2017 

Kasserer/nestleder. 
Velges 2 år. Skal over-
lappe på 1 år med det 
andre styremedlem-
met.  

Arne Sundheim, 
sitter ett år til 

Alf Øverli,  
valgt til 2017 

Alf Øverli, 
ikke på valg   

Sekretær/ styremed-
lem. Velges 2 år. Skal 
overlappe på 1 år med 
det andre styremed-
lemmet. 

Tor Langnes,  
Valgt til 2016 

Tor Langnes, 
Ikke på valg 

Tor Langnes, 
på valg til 2018 

 Vara til styret. 
Velges 2 år.  

Knut Eide,  
valgt til 2015 

Knut Eide,  
valgt til 2017 

Knut Eide, 
ikke på valg 

 Vara til styret. 
Velges 2 år.  

Ingar Granberg, 
valg til 2016  

Ingar Granberg, 
ikke på valg 

Ingar Granberg, 
på valg til 2018 

Medlem jakt- og fiske-
utvalget. Velges 2 år.  

Torleif Sundheim 
(leder), 
valgt til 2016 
Karl Fredrik Albrigt-
sen, valgt til 2016 

Torleif Sundheim, 
ikke på valg 
Karl Fredrik 
Albrigtsen,  
ikke på valg  

Torleif Sundheim,  
på valg til 2018 
Karl Fredrik Albrigt-
sen,  
på valg til 2018 

Revisorer. Velges 2 år.  Reidar Fredheim, 
valgt til 2016 
Gunnar Birkelund, 
valgt til 2015  

Reidar Fredheim, 
ikke på valg 
Gunnar Birkelund, 
valgt til 2017 

Reidar Fredheim,  
på valg til 2018 
Gunnar Birkelund, 
ikke på valg 

Valgkomité. Velges 1 
år.  

Inge Sundheim, 
valgt til 2015 
Ola Sundheim, 
Valgt til 2015 

Ola Sundheim, 
valgt til 2016  
Lisbeth Foshaug 
Eide, valgt til 2016 

Ola Sundheim,  
på valg til 2017 
Lisbeth Foshaug 
Eide, på valg til 2017 
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9. EVENTUELT/ORIENTERINGSSAKER 

 


