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UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 1998 

 

Årsmøte 1998 

 

Avholdt på Bardufosstun lørdag 14 mars 1998. 

Tilstede: 15 medlemmer. 

 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 2  Underskriving av protokoll. 

 Ove Bergli og Jan O  Berntsen. 

 

Sak 3  Valg av møtesekretær. 

 Alf Johan Øverli. 

 

Sak 4  Årsmelding for 1997. 

 Formann refererte årsmeldingen, og svarte på spørsmål. Ingen kritiske merknader. 

 Årsmelding godtatt. 

 

Sak 5  Regnskap for 1997. 

 Kasserer redegjorde for regnskap 1997. Ingen anmerkninger fra revisor. Utgifter under 

 drift :Regning fra T.I.R.B. og Grus Bruområdet vil bli inndekt av arrangemangskomite 

 Bruåpning. Regnskapet godkjent med anmerkning om at rutiner for kortsalg og 

 innhenting av penger hos selgere blir utarbeidet slik at inntekter av kortsalg blir bedre 

 kontrollert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 6  Forslag på revidering av vedtekter i NBU. 

 Hver paragraf ble gjennomlest, og det ble gjort vedtak om endring/godkjennelse på 

disse enkeltvis, før vedtektene som helhet ble tatt opp til godkjennelse. 

 §1 Vedtatt uten endringer. 

 §2 Vedtatt uten endringer. 

 §3 Vedtatt med endring. Sundenget eid av Karstein Birkelund må tilføres. 

 §4 Vedtatt uten endringer. 

 §5 Vedtatt uten endringer. 

 §6 Vedtatt med endring. Setning «Disse andelene skal nyttes ved oppløsning av laget 

til fordeling av lagets eiendeler og kapital» strykes. 

 §7Vedtatt med endring. Siste setning i første avsnitt endres til «Så langt annet ikke er 

bestemt har hvert medlem en stemme» Andre avsnitt endres til «Årsmøtet innkalles av 

styret. Varsel om årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst 6 uker før årsmøtet 

holdes. Innkommende saker må være styret ihende 4 uker før årsmøtet. Innkalling med 

saksliste sendes ut 2 uker før årsmøtet, og inneholder oversikt over faste og 

innkommende saker» Punkt 5 endres til «Velge nytt styremedlem som er på valg, samt 

varamenn» Punkt 9 strykes. Avsnitt 5 strykes. 

 §8 Vedtatt med endring. Setning «Styremedlemmene skal ha personlige varamenn» 

strykes. Istedenfor  føyes det inn «3 varamenn velges for 1 år av gangen» 

 §9 Vedtatt med endring. I andre setning i andre avsnitt endres ord fra skal til kan. 

 §10 Vedtatt med endring. Punkt 3 føres på «Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å 

disponere et begrenset beløp til formål som dekkes inn under punkt 1. 

 §11 Vedtatt uten endringer. 

 §12 Vedtatt uten endringer. 

 §13 Vedtatt uten endringer. 

 Vedtak: Årsmøtet vedtar  vedtektene med endringene foretatt av årsmøtet. Ingen 

motstemmer. 

 

Sak 7  Fremdrift i bebyggelsesplan (Hyttebygging). 

 Jan O Berntsen redegjorde for fremdriften i planarbeidet. Utvalget vil gå ut med brev 

til grunneierne om innsendelse av punkter for hyttebygning. 

 

Sak 8  Utleie av jaktterreng i lagsområdet. 

 Jan O Berntsen redegjorde for saken. Det oppsto en god diskusjon, og det ble foretatt 

skriftlig avstemming over  følgende: 

 Ja: Gjennomføre 1 års prøveordning med følgende kriterier; 1 uke, 4 mann, 2 hunder, 

2-3 kroner pr dekar. 

 Nei: Ingen prøveordning. 

 Resultat av avstemminga ble som følger; Ja 6 stemmer, nei 9 stemmer. Det blir dermed 

ikke gjennomført utleie av jakttrerreng i lagsområdet neste år. 

 

Sak 9  Styrets forslag på disponering av midler etter søknad for 1997. 

 Forslag på innkjøp av tiner for stikkrenner. 

 Vedtak: Forslaget vedtatt. 

 

Sak 10 Innkommende saker. 

 Søknad om økonomisk støtte til innkjøp av jernhest med lån eller støtte på kroner 

4000.  



 Vedtak: Søknaden innvilget med støtte på kroner 4000. 

Sak 11 Valg 

 Følgende er på valg: 

 Formann 

 1 styremedlem 

 2 varamenn 

 Jeger og fisk formann 

 Jeger og fisk medlem 

 2 revisorer 

 Valgkomite. 

 

 Valgt: 

 Formann:    Torleif Sundheim (1 år) 

 1 styremedlem:   Alf Johan Øverli (2 år) 

 2 varamenn:    Første varamann Ingar Granberg (1 år) 

     Tredje varamann Torun Foshaug (1 år) 

 Jeger og fisk formann:  Kyrre Sundheim (2 år) 

 Jeger og fisk medlem:  Leif Sundheim (3 år) 

 2 revisorer:    Kjellaug Sundheim (1 år) 

     Reidar Fredheim (1 år) 

 Valgkomite:    Inge Sundheim (1 år) 

     Ola Sundheim (1 år) 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

-Nye vedtekter for Nedre Bardu Utmarkslag 

-Oppdatert medlemsoversikt  

 

 

 

 

På vegne av styret i NBU 

Alf Johan Øverli 


