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Årsmøte 
 

0. SAKSLISTE 

 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

3. ÅRSMELDING 2012 

4. REGNSKAP 2012 

5. FORVALTNING AV SKOELVBRUA 

6. SØKNAD OM TILSKUDD - VEGLYS SKOELVDALEN 

7. DELTAKELSE PÅ VILLMARKSMESSA 

8. BUDSJETT 2013  

9. VALG  

10. EVENTUELT – ORIENTERINGER 

Det vil bli enkel bevertning.  
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SAK 1  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Saksopplysninger 

Registrering av fremmøte, stemmeberettigete og fullmakter.  

 Eiendom Eier  Fremmøtt (event. 
m/fullmakt) 

1 Bergli Ove Bergli  

2 Hammersletten Inge Sundheim  

3 Øverli Halvor Albrigtsen 
Svanhild Iversen 

 

4 Hauge Karin Finnkroken 
Brattli 

 

5 Sundlia 

Hansmostrand 

Torleif Sundheim  

6 Sundheim 

Hansmo 

Kjellaug Sund-
heim 

 

7 Bakketun Ola Sundheim  

8 Myrvang 

Midtre Hansmo 

Lisbeth Eide 
Foshaug  
Knut Eide 

 

9 Minde Svein Arne Bernt-
sen 

 

10 Årseth Viktor Berntsen  

11 Skoelvli Vidar Berntsen  

12 Ranum 

Rolfstad 

Jan Osvald Bernt-
sen 

 

13 Svendsvoll Johannes 
Svendsvoll 

 

14 Bjørnsmo Knut Bjørnsmo  

15 Granberg Ingar Granberg  

16 Fossmosetra Rolf Lundamo  

17 Aasetra Anne Marit Aasen  

18 Fredheimsetra Reidar Fredheim  

19 Sundhenget Gunnar Birkelund  
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SAK 2   VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

 

Saksopplysning 

Årsmøtet foreslår to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.  
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SAK 3 ÅRSMELDING 2012 

Sekretariatsfunksjonene i laget har det siste år vært besatt av følgende: 
 

Funksjon Navn 

Leder Vidar Berntsen 

Kasserer/nestleder Arne Sundheim 

Sekretær/styremedlem Tor Langnes 

1. vara til styret Knut Eide 

2. vara til styret Ingar Granberg 

Medlem jakt- og fiskeutvalget Torleif Sundheim 
Lars Morten Albrigtsen 

Revisorer Reidar Fredheim 
Gunnar Birkelund 

Valgkomité Inge Sundheim 
Ola Sundheim 

 
 
Det har ikke vært gjennomført ordinære styremøter, men saker har vært avklart gjennom 
telefonmøter og epostkommunikasjon.  
 
Leder har deltatt i Midt-Troms friluftsråd sitt kurs i merking og rydding av turstier.  
 
Av utstyr som laget disponerer har kantklipperen/beitepusseren vært utlånt to ganger, og 
vakumpakkemaskinene har vært hyppig brukt.  
 
Etter at 2011 innebar en markert nedgang i fiskekortsalget, har dette tatt seg opp igjen i 
2012. Inntektene fra jakt- og fiskekortsalg var på ca. 24.000,- kr. og er den desidert største 
inntektsposten til laget.  
 
Under militærøvelsen vinteren 2012 ble det skader utplasserte benker. NBU mottok kr. 
7.000,- i skadeserstatning.   
 
Det ble gjort flere forsøk på å få tjærebeiset Skoelvbrua, men været satte en stopper for 
dette. Laget fikk utbetalt utestående beløp fra Troms fylkeskommune på arbeid som er blitt 
utført i 2011/2012.  
 
Elgjakta er organisert under driftsplanområdet, men det kan nevnes at det er en positiv 
utvikling i elgbestanden, og tilnærmet fullt uttak av kvote.  
 
 
For styret i NBU 
Vidar Berntsen 
    (sign) 
 
 
Styrets innstilling til vedtak:  

Årsberetning tas til orientering.  
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SAK 4  REGNSKAP 2012 
 
Utmarkslaget har 2 kontoer i SNN, og årsoppgaven viser følgende kontobeholdning:   
 
Kapitalkonto: 

Inngående saldo pr. 01.01.2012  kr 161 238,30  

Utgående saldo pr. 31.12.2012  kr 165 713,30  

Disponibel saldo pr. 31.12.2012  kr 165 713,30  

 
Driftskonto: 

Inngående saldo pr. 01.01.2012  kr 47 788,83  

Utgående saldo pr. 31.12.2012  kr 92 383,83  

Disponibel saldo pr. 31.12.2012  kr 92 383,83  

 
Dette innebærer at laget pr. 31.12.2012 har bokført kr. 258 097,13 på sine kontoer. I til-
legg har laget kr. 7 000,- i utestående fordring, se balansen. Regnskap 2012 sammenlig-
net med budsjett viser følgende tall:  

 

 

BUDSJETT 
2012 

REGNSKAP 
2012 

Utgifter     

Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v)         -1 000  -1 300 

Vedlikehold Skoelvbrua         -5 000  0 

Deltakelse Villmarksmessa         -3 500  0 

Godtgjørelse styremedlemmer         -4 500  -4 500 

Drift av hjemmeside             -500  0 

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS)         -5 000  -5 000 

Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg)         -6 000   0 

Sum utgifter       -25 500           -10 800  

      

Sum inntekter     

Utleie beitepusser          1 600              1 000  

Tilskudd fra salg av Bardukalenderen          2 200              2 200  

Inntekter jakt- og fiskekort        24 000            18 226  

Skadeserstatning Forsvaret               7 000  

Tilskudd Troms fylke - Skoelvbrua             27 544  

Sum inntekter        27 800            55 970  

      

Overskudd før finans          2 300  45 170  

Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.)            -700                -628  

Finansinntekter           3 800              4 528  

Årsresultat          5 400  49 070  
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BALANSE 

Inngående balanse 01.01.2012 Note 
 Kasse 

 
               70  

Utestående fordring Skoelvbrua 1         30 000  

Driftskonto SNN 
 

        47 789  

Høyrentekonto SNN 
 

      161 238  

Totalt    239 097  

   Utgående balanse 31.12.2012 
  Kasse 
 

70,00 

Utestående fordring fiskekort SGU 2 7 000,00 

Driftskonto SNN 
 

92 383,83 

Høyrentekonto SNN 
 

165 713,30 

Totalt 
 

 
265 167,13 

Økning pr. 31.12.2012 
    26 070,00 

   ÅRSRESULTAT 2012 
  Forskjell/økning pr. 31.12.2012 
 

26 070,00 

   Note 1 
  Innbetalt desember 2012 med kr. 27 544,- 

 Note 2 
  Beløpet ble innbetalt i januar 2013 
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Utvikling på jakt- og fiskekortsalg 

 kr -

 kr 5 000

 kr 10 000

 kr 15 000

 kr 20 000

 kr 25 000

 kr 30 000

 kr 35 000

2008 2009 2010 2011 2012

Inntekter jakt og fiskekort

Jaktkort

Fiskekort

 

 

Eiendeler til NBU 

Eiendel Forvaltes av  Merk 

Minkfelle Jan Berntsen (4-5 stk) 
Arne Sundheim (1 stk) 
Aasen (1 stk)  
Torleif Sundheim (1 stk) 

 

Plastjolle m/årer Arne Sundheim Ligger v/Sætervatnet 

Fiskegarn Arne 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  

2 Vacumpakkesett Jan Berntsen og Arne Sundheim  

 

Under forutsetning av at revisorene ikke har merknader, legges regnskapet frem slik:  

Styrets innstilling til  

Vedtak: 

Årsoppgjør tas til orientering.  
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SAK 5 FORVALTNING AV SKOELVBRUA 

Saksopplysninger 
 
Årsmøtet behandlet denne saken i som sak 6/2012: 
 

Behandling:  
Styret fikk føringer fra årsmøtet til å gå i forhandlinger med berørte parter. Primært går ikke 
årsmøtet inn for å overta eierskapet til brua, men at NBU kan gå inn som en «vennefore-
ning.» Styret får fullmakter til å avklare disse forholdene, og komme tilbake til laget med al-
ternative løsninger.  
 
Vedtak:  
Styret får fullmakt til å gå videre i forhandlinger med berørte parter for å avklare fremtidig 
forvaltningsansvar/eierskap for drift og vedlikehold av Skoelvbrua, slik at dette kommer i 
klare avtalemessige former. Enst.    

 
Etter flere runder med Bardu kommune, er det mottatt vedlagte svarbrev. Konklusjonen er 
følgende:  
 

 Bardu kommune er formell eier av brua, og har avtale med berørte grunneiere. 

 Kommunen har gjennom avtale gitt ansvar for forvaltning drift og vedlikehold til 
Midt-Troms museum. 

 Kommunen er også av den oppfatning av at ansvar knyttet til sikkerhet/ulykker tillig-
ger den som har forvaltningsansvaret, altså Midt-Troms museum.  

 
Museet har det siste året innsett at de har en altfor stor portefølgje av bygg og anlegg, og 
har satt i gang en avhendingsprosess. Dette innebærer bl.a. reforhandlinger av inngåtte 
avtaler med kommunene.  
 
Avhendelse 
 
Som et ledd i å få på plass særavtale for Bardu kommune, er det foreslått fra MTM å inn-
lede en prosess for å avhende brua. Bardu kommune har tatt kontakt med styret for å få 
en uttalelse på dette, som har følgende formulering:  
 

Det innledes en avhendelsesprosess i forhold til Skoelvbrua. Avhending forutsettes 
selvsagt ordnet forhold til ny eier/ansvarlig og at eksisterende gjenstandsmateriale 
vurderes/registreres/sikres. 

 
I kontakt med direktøren for museet opplyses det at de ikke vil «dumpe» ansvaret for brua 
til Utmarkslaget, men gå inn i en dialog med Bardu kommune, NBU og Troms fylke for å 
avklare viktige forutsetninger.  
 
Ut fra disse opplysningene har styret vurdert det slik at det vil være en for stor oppgave for 
NBU å overta hele vedlikeholds, drifts- og forvaltningsansvar for brua. Dette har også et 
sikkerhetsaspekt i tilfelle det skulle oppstå en ulykke på brua. Styret anbefaler at NBU blir 
bruas «venneforening», og derigjennom kunne bidra aktivt med å skaffe midler til vedlike-
hold og opprustning både på brua og i området rundt. Videre administrere dugnader, 
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sammen med IL Kampen som eier grillbua. NBU bør utpeke en kontaktperson som ivare-
tar oppgaven. Det formelle ansvaret for brua må bli en sak mellom eier (Bardu kommune) 
og Midt-Troms museum 
 
Samtidig må både idrettslaget og NBU forholde oss til at området er å anse som et kultur-
minne, og ivareta dette slik at områdets estetiske verdier ikke forringes.   
 
Styrets innstilling til Vedtak:  
 

1. NBU er positiv til å være Skoelvbruas venneforening.  
2. I forhold til avhending og ny særavtale mellom Bardu kommune og Midt-Troms mu-

seum, kan NBU ikke ta på seg det formelle drifts- vedlikeholds, og forvaltningsan-
svar. NBU forutsetter at dette avklares mellom de to partene.  

3. NBU utpeker følgende til kontaktperson for brua:………………………… 
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SAK 6 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEGLYS BJØRNSMOVEIEN 

 
Utmarkslaget har mottatt vedlagte søknad om veglys fra «Arbeidsutvalget for veglys 
Bjørnsmoveien.» 
 
Det vil bli gitt en nærmere orientering om prosjektet på årsmøtet fra leder av arbeidsutval-
get. I forhold til Utmarkslaget må søknaden sees i sammenheng med saken der NBU ven-
neforening for Skoelvbrua, og fase 1 av veglysprosjektet krysser Skoelva over Skoelvbrua. 
NBU har også tidligere søkt om midler til lyssetting/ganglys over brua. Formelt må et slikt 
prosjekt ligge innenfor NBU sine statutter:    
 

”…å samle grunneiere og rettighetshavere i området, for i samarbeid å utnytte og for-

valte utmarksressursene. I tillegg skal samfunnets interesser for å utnytte utmarksres-

sursene tilgodesees, samt å bevare disse ressursene på lang sikt.” 

I og med at laget har arbeidet aktivt med Skoelvbrua, må en kunne behandle denne søk-

naden som en videreføring av dette engasjementet. Styret har derfor sendt søknad fra 

NBU til Troms Kraft sitt sponsorfond, (søknadsfrist 28.2.2013) der det er mulig å få tilskudd 

til inntil 20.000,- kr. Det kan videre søkes Sparebankens kulturfond med søknadsfrist 1. 

april.  

Ut fra dette vil styret anbefale at årsmøtet yter et tilskudd til prosjektet, knyttet til området 

ved Skoelvbrua, begrenset oppad til kr. 30.000,-. Dersom søknaden til TK blir innvilget, 

innebærer dette indirekte at Utmarkslagets andel til veglysprosjektet blir 50.000,- kr.  

Styrets innstilling til Vedtak:  

 

1. NBU innvilger et tilskudd på inntil 30.000,- kr, til veglysprosjektet.  

2. Tilskuddet gis under forutsetning av at NBUs andelen benyttes til lys over Skoelv-

brua.  
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Arbeidsutvalget for veglys 

Bjørnsmoveien 

 

 

IL Kampen  

Nedre Bardu Utmarkslag                                                                                                                   

                                                                                                                                              Bardu 14.02.2013 

 

Vedrørende søknad om støtte til veglys Bjørnsmoveien 

Viser til vår søknad fra 10.12 2012 og ønsker å komme med noen tilleggsopplysninger. 

Ved oppstart planlegging veglys var det medtatt at Bardu kommune var leverandør av nødvendig materiell 

som stolper, armaturer, kabel osv. 

Grunnet kommunes nåværende økonomi ser vi at dette sannsynligvis ikke kan gjennomføres inneværende 

år, i alle fall ikke alt levert samtidig. 

Arbeidsutvalget har derfor bestemt å dele prosjektet opp i tre faser og vil starte opp med veglys fra eksiste-

rende avslutning på Bjørnsmoveien, over den gamle Skoelvbrua og med tilknytning på Granbergveien. 

Etter at mottatte pristilbud fra elektroentreprenør er gjennomgått er kostnader på første fase beregnet til 

ca kr 300.000.- Dette omfatter levering av alt nødvendig materiell og at arbeidet utføres på dugnad. 

Det er på bakgrunn i denne sum vi søker støtte og håper opplysningene kan være mere avklarende for be-

handling av søknaden. 

 

 

Med hilsen 

Arbeidsutvalget for veglys Bjørnsmoveien 

T.Langnes 
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SAK 7  DELTAKELSE VILLMARKSMESSA 

Saksopplysninger: 

NBU har i 2 år deltatt på Villmarksmessa i samarbeid med Bardu grunneierlag. Vi deltok 

ikke i 2012. Deltakelse er en utadvendt profilering av laget og dets aktiviteter, og markeds-

føring av fiske, jakt og friluftsaktiviteter, samt «På gamle tufter.» Det er vanskelig å måle 

noen effekt av dette, men vi viser i alle fall synlighet og  engasjement, som har en verdi i 

seg selv.  

Deltakelse krever en koordinator, og en liten gruppe (3-4 personer) som kan betjene 

stand, og informere om laget. I 2011 bakte Aud Berntsen flatbrød, Torleif Sundheim røykte 

elverøye, det var kaffeservering mv. og det ble delt ut infobrosjyrer om laget og prosjektet 

«På gamle tufter.» 

Messa arrangeres 14.-16. juni 2013.  

Saken legges frem for årsmøtet til diskusjon og eventuell utpeking av arbeidsgruppe.  
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SAK 8  BUDSJETT 2013 

Konto/aktivitet BUDSJETT 2013 

Utgifter   

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

Vedlikehold Skoelvbrua         -5 000  

Deltakelse Villmarksmessa         -4 000  

Godtgjørelse styremedlemmer         -4 500  

Drift av hjemmeside             -500  

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS)         -5 000  

Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg)         -4 000  

Tilskudd til veglysprosjektet "Skoelvbrua"       -30 000  

Sum utgifter       -54 000  

    

Sum inntekter   

Utleie beitepusser          1 600  

Inntekter jakt- og fiskekort        28 000  

Sum inntekter        29 600  

    

Overskudd før finans       -24 400  

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

Finansinntekter           3 800  

Årsresultat       -21 300  

 

Negativt årsresultat dekkes av oppsparte midler.  

 
Styrets innstilling til vedtak:  
 

Budsjett 2013 vedtas.  
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 SAK 9  VALG 

 
Valgkomiteen som består av Ola Sundheim og Inge Sundheim legger frem forslag til kan-
didater for vervene i møtet.   
 
Følgende er på valg:  
 

Funksjon Navn/funksjonsperiode 

Leder Vidar Berntsen, på valg 

Kasserer/nestleder Arne Sundheim, på valg 

Sekretær/styremedlem Tor Langnes, sitter 1 år til  

 vara til styret Knut Eide, på valg 

 vara til styret Ingar Granberg, sitter ett år til  

Medlem jakt- og fiskeutvalget Torleif Sundheim, sitter 1 år til 
Lars Morten Albrigtsen, på valg 

Revisorer Reidar Fredheim, på valg 
Gunnar Birkelund, sitter 1 år til  

Valgkomité Inge Sundheim, på valg 
Ola Sundheim, på valg 

 
Valgkomiteen legger frem forslag til valg.  
 
 
 

SAK 10 EVENTUELT – ORIENTERINGER 
 

 Knut Eide orienterer om veiforeninger/skogsbilveiene 

 Info om reglene vedr. småviltjakt med hund 

 Aktivitesplan for laget (Dugnad Skoelvbrua, Turmarsopplegg «Gamle tufter» 

 Ungdomsaktiviteter – Egen ungdomsgruppe? 
 


