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UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 1997 

 

Det ble på årsmøtet fremmet ønske om at en utskrift av protokollen for årsmøtet skulle bli 

tilsendt medlemmene. Her følger utskrift av årsmøte 1997. 

 

 

Årsmøte 1997. 

 

Avholdt på Bardufosstun fredag 4 apr 1997. 

 

Tilstede: Ola Sundheim, Reidar Fredheim, Alf Johan Øverli, Kjellaug og Leif Sundheim, 

Kyrre Sundheim, Odd Aasen, Torun og Ivar Fosshaug, Viktor Berntsen, Torleif Sundheim,  

Ove Bergli, Jan O Berntsen, Knut Bjønsmo, Ingar Granberg. 

 

Sak 1 . Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 2. To til å underskrive protokollen. 

Vedtak: Jan O Berntsen, Knut Bjørnsmo. 

 

Sak 3. Valg av møtesekretær.  

Vedtak: Alf Johan Øverli. 

 

Sak 4. Årsmelding 1996.  

Årsmelding opplest av formann Ola Sundheim. 

Vedtak: Årsmelding vedtatt med presisering om at det nye styret og jakt- og fiskegruppen tar 

 utspill mot samarbeidsutvalget, for å få igang samarbeidet om fiskekortsalg. (Særlig å 

få  tak i nye fiskekort og  gode ordninger på dette). 

 

Sak 5. Regnskap 1996. 

Regnskap gjennomgått av kasserer Reidar Fredheim. 

Vedtak: Regnskapet godkjent med årsmøtets anmerkninger om skille av jakt og fiske på 

 blanketter, samt at ny  kasserer må be om å få månedsutskrift fra banken for å få 

 kontroll på gebyrene. 

 

Sak 6. Vedtektsendring (Sammensetning av styret 1997). 

Vedtak: Årsmøtet vedtar at styret i 1997 fortsetter som i 1996 i påvente av nye vedtekter. 

 

 

 



Sak 7. Framdrift av bebyggelsesplan for hyttebygging i lagsområdet. 

Jan O Berntsen redegjorde for framdrifta av planen. Årsmøtet diskuterte rundt fradeling av 

tomt til hytte kontra punktfeste i utmarkslagets område. Det nye styret må ta til etterretning det 

som står i vedtektene angående punktfeste av hytteplassering. 

 

Sak 8. Oppsynsvirksomheten på lagets område. 

Årsmøtet diskuterte rundt oppsynsvirksomheten og den begrensa politimyndigheten. 

Vedtak: Styret må prøve å dra igang samarbeidsutvalget, slik at det igjen kan bli satt igang 

 oppsyn i lagets område. 

 

Sak 9. Innkomne saker. 

1. Fra Kjell Berntsen. 

Disponering av lagets midler. Forslag til anvendelsesmåter av lagets midler istedenfor 

utdeling av  midler til medlemmer. 

Vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget og saksgangen i forslaget. 

 Styret får i oppdrag å utrede hvorvidt det er mulig å finne fram til gode 

 investeringsobjekter som er fremtidsrettet, og som kommer medlemmer og 

fellesskapet  til nytte. Årsmøtet pålegger medlemmene å komme med skriftlige forslag/ideer, 

gjerne  med antydninger om kostnader, samt retningslinjer om evt bruk/disponering ol. Styret 

 bearbeider innkomne forslag og legger så saken fram for medlemsmøte/årsmøte for 

 beslutning/vedtak. 

 

2.Fra kultursjef Inger Heimdal. 

Åpning av Brusko. Arangemangskomite. Anmodning om hjelp ifm. arangemanget på 

»ideedugnadsmøte». 

Vedtak: Styret pålegges å drøfte hva utmarkslaget kan bidra med, samt at en fra utmarkslaget 

 møter. 

 

3. Fra Jan O Berntsen. 

Drøfting om bortforpakning av jakt og fiske til lag eller forening. 

Årsmøtet diskuterer problemene rundt oppmøte på arbeidslag, og årsmøtet kommer til den 

slutning at «de unge» dvs. neste generasjon må få slippe til. 

 

Sak 10. Valg. 

Formann :    Ola Sundheim   97/98, 1 år. 

Styremedlem 1:   Svein Arne Berntsen  97/99, 2 år. 

Styremedlem 2:   Ikke på valg i år. 

Varamedlemmer til styret:  Jan O Berntsen,  Ingar Sundheim. 

Jakt og fiskeutvalg:   Ikke på valg i år. 

Revisorer:    Kjellaug Sundheim,  Reidar Fredheim. 

Utsending til årsmøte i Troms Utmarkslag: Styret velger representant. 

Valgkomite:    Leif Sundheim,  Reidar Fredheim. 

 

 

 

 

 

På vegne av styret i NBU 

Alf Johan Øverli 


