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Årsmøte 
 

Styret har selv meldt inn to saker til årsmøtet. I tillegg har det kommet inn forslag til endring av 
jaktregler for småviltjakt fra SGB, og en søknad om bidrag til fremføring av strøm til 
parkeringsplass innafor Bjørnsmo. Disse tas under innkomne saker.  
 

Det blir enkel bevertning. Husk fullmakt dersom du skal representere grunneier.  
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1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Saksopplysning 

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 

Arne 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 2018 
Saksopplysning 

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 Knut Eide 
Karl Fredrik Albrigtsen 

Revisorer Reidar Fredheim 
Gunnar Birkelund 

Valgkomité Ola Sundheim 
Lisbeth Foshaug Eide 

 
Leder var på Nedre Bardu skole 19. mars og leverte ut isfiskeutstyr til førsteklassingene, skolen var på 
Barduelva v/Bjørnstad gård og fisket på isen etter påsken. 

Skadeviltuttak: I vårt forvaltningsområde er det i 2018 tatt ut: 10 rødrev, 1 mår, 4 kråker og 1 ravn. Dette 
utgjør en utbetaling av skuddpremier på 6150,- som utbetales av SGB.  

Veiforeningsutvalget har i 2018 ikke hatt aktivitet som fører til løsning for forvaltning av skogsbilveiene. 

Jan Viktor Berntsen sa høsten 2018 fra seg oppsynsrollen. 

NBUs infotavler er oppdatert med skilt for jakt og fiskekort.  

Medio februar fikk styret melding om at Nordix data ikke lengre ville levere servertjenesten vår 
hjemmeside var hostet på med opphør av tjenesten med virkning fra 1. juli. Allerede i starten av april fikk vi 
melding fra UNINETT om at vårt domenenavn ville bli sperret fra 29. april og slettet fra 29. mai. Det viste 
seg at Nordix data allerede hadde tatt ned serveren. Heldigvis hadde Alf tatt backup av hjemmesiden slik at 
all data ikke var tapt. Etter en del undersøking rundt hvilken leverandør som ville kunne levere stabil 
hjemmeside uten for høy kostnad falt avgjørelsen på Domeneshop. Der har vi nå inngått avtale som pr i 
dag utgjør en tredjedel av kostnaden vi hadde hos Nordix data. Etter intenst arbeid med mange seine 
kvelds- og nattetimer var ny side oppe igjen med info om fiskekort i starten av mai. Siden er nå basert på 
Wordpress som er verdens mest brukte publiseringsverktøy, og som blir brukt av for eksempel 
Brønnøysundregistrene. Siden er lagt opp på et tema som fører til at den tilpasser seg skjermen man 
bruker. Veldig fint dersom man står nede ved Barduelva med mobilen og leter på internett etter hvordan 



Årsmøte NBU 22.3.19 
 

 

Side 5 

man skal kjøpe fiskekort. Ved fortsatt bruk av lange kvelder i fortsettelsen av året har resten av siden nå 
kommet på plass. 

28. desember 2018 gikk 2.varamedlem til styret Ingar Granberg bort. 

Av formelle møter har det vært ordinært årsmøte.  

 

 

Innstilling til vedtak:  

Årsmelding tas til orientering.  
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4. REGNSKAP 2018 
Saksopplysning 

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

Godtgjørelse til styremedlemmer og andel felles skuddpremie er utbetalt for 2018 i januar 2019. Inntekter 
jakt- og fiskekort via SGB er ikke gjort opp enda. 
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Oversikten for jakt- og fiske kort viser bare frem til 2017 siden vi ikke har fått oppgjør fra SGB for 2018 
enda. 

 

 

 

 

Innstilling til vedtak:  

Årsoppgjør 2018 tas til orientering.  
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5. INNKOMNE SAKER 
Saksopplysning 

Sak fra styret: Etterbetaling. 

Det ble under sak 4 regnskap på årsmøte i 2018 gjort følgende vedtak: 

Innstilling til vedtak: Årsoppgjør 2017 tas til orientering.  
Forslag fra årsmøtet: Årsmøtet ber styret vurdere utbetaling av andeler og størrelse på dette til årsmøtet 
2019.  
Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt inkludert tilleggsforslaget. 

Styrets vurdering: 

Vedtaket må tolkes slik at det etter vedtektenes §11 skal gjøres følgende: 

Vedtak om bruk av årsoverskudd til etterbetaling på bakgrunn av medlemmenes omsetning med laget skal gjøres 
av årsmøtet etter forslag fra styret.  

§11 slår videre fast; Årsmøtet kan ikke vedta et høyere beløp enn det styret har foreslått. Medlemmenes 
omsetning med laget er direkte knyttet opp mot medlemmenes andeler. 

Det ble utført etterbetaling i 2016. Siden da har utgående total balanse steget med kr 53 486 (dersom man 
regner med at inntekt for 2018 blir som budsjettert). Etterbetaling krever en god del arbeid med 
innhenting av kontonr osv. Det er i tillegg forbundet finanskostnader til dette. Styret har med bakgrunn i 
overstående innstilt at det ikke skal foretas etterbetaling i 2019. Styret ønsker i tillegg å hensette fokus på 
sluttdelen av § 11. 
Deler av lagets midler kan disponeres ut til investeringsobjekter/prosjekter etter følgende fremgangsmåte:  
Medlemmene fremmer skriftlig ovenfor styret investeringsobjekter/prosjekter som kommer medlemmene og 
fellesskapet til nytte. Det skal fremkomme overslag over kostnader og ansvar for utførelse. Styret bearbeider 
innkommende forslag og legger så sakene frem for årsmøte for vedtak i form av en disponeringsinnstilling.  
 

Innstilling til vedtak: 
Det utføres ikke etterbetaling til lagets medlemmer i 2019. Dette begrunnes i for liten økning i frie 
midler i form av kapital siden forrige utbetaling sett opp mot arbeidet etterutbetaling medfører.  
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Sak fra styret: Skogsbilvegene.  
 
Årsmøtet 2018 gjorde følgende vedtak under sak 8: 
Årsmøtet ber representantene Knut Eide (leder), Vidar Berntsen og Jan Osvald Berntsen som ble utpekt på 
årsmøtet 2017 om å utrede organisering av skogsbilvegene i lagets forvaltningsområde. Forslag til 
organisering skal legges frem for årsmøtet 2019.  
Dette arbeidet har av forskjellige årsaker ikke kommet i gang.  
 
Innstilling til vedtak: 
Styret har ikke innstilt vedtak i denne saken. 

 

 

Sak fra Samarbeidsutvalget for Grunneierlagene i Bardu (SGB): Endring av jaktregler småviltjakt. 
 
SGB foreslår å endre på pkt 8 Generelt for alle tilknyttede lag fra ”Baglimit på orrfugl og tiur er 1 per dag” 
til ” Baglimit på orrfugl og tiur er 1 per dag. Orrhøne og røy er fredet”.  
 
Styret støtter SGBs forslag til endring av jaktreglene. I tillegg ønsker styret at vi under spesielle regler for 
Nedre Bardu Utmarkslag stryker punktet ”Jakt med hund er ikke tillatt”. Dette begrunnes med at vi med 
baglimit uansett har kontroll på uttak. Jakt med hund er av mange sett på som en mer human jakt da 
skadeskutt vilt vil bli raskt funnet. 
 
Innstilling til vedtak: 
Pkt 8 Generelt for alle tilknyttede lag endres fra ”Baglimit på orrfugl og tiur er 1 per dag” til ”Baglimit på 
orrfugl og tiur er 1 per dag. Orrhøne og røy er fredet”.  
Pkt 2 under spesielle regler for Nedre Bardu utmarkslag ”Jakt med hund er ikke tillatt” strykes. 
 

 

 

Sak fra IL Kampen: Fremføring av strøm til parkeringsplass innafor Bjørnsmo. 
 
NBU SA har mottatt underliggende søknad fra IL Kampen: 

IL Kampen tar initiativet til fremføring av strøm til ovenfor nevnte. Idrettslaget har behov for strøm til 
scootergarasjen for lys, og muligheter for motorvarmer til scooteren og lading av batteri. 

Idrettslaget kjører opp løyper for allmenheten til Kampenhytta på begge sider av Skoelva med utgangspunkt i 
scootergarasjen, videre går Reistadløypa/Ski Classic 50 km løypa like innenfor garasjen, og med det er det 
løpere som trener i løypa med Bjørnsmo som utgangspunkt. 

Vi ser videre verdien av og få opplyst parkeringsplassen da det er stor utfart både sommer/høst, og vinter. Det 
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er faktisk Bardu kommunes nest største utfartsområde. 

Nedre Bardu Utmarkslag har oppslagstavle ved parkeringsplassen og har inntekter av salg jakt og fiskekort for 
lagets område.  

Idrettslaget har i alle år hatt et utmerket samarbeid med utmarkslaget, og setter stor pris på dette da vi i svært 
mange tilfeller arbeider mot et felles mål/vinning. 

Elgjaktlaget i Skoelvdalen har "slaktehus" like innenfor garasjen, laget er svært interessert i å legge midler inn i 
prosjektet, da de også har behov for strøm fremført. 

Vi har vært i kontakt med Bardu Kommune om prosjektet, og de mener å kunne støtte prosjektet med midler 
etter at vi får kostnadsberegnet. 

Idrettslaget vil få kostnadsberegnet prosjektet i vinter slik at vi har en god oversikt over kostnader. 

Vi tillater oss å søke Nedre Bardu Utmarkslag om deltakelse i prosjektet med økonomisk støtte. 

Regner med at søknaden er en årsmøtesak for NBU. 

Ut fra deres avgjørelse vil vi eventuelt presentere prosjektet med kostnad når vi har fått dette. 
 
For IL Kampen 
 
Halvor Berntsen 

Styret stiller seg positiv til at NBU SA kan bidra med økonomisk støtte til fremføring av strøm til parkeringsplass 
innafor Bjørnsmo.  Dette er et tiltak som mange av våre medlemmer vil ha nytteverdi av. Styret ønsker ikke at 
NBU SA skal påta seg forpliktelser i form av drift og vedlikehold av ferdig anlegg. Vårt bidrag fordrer at andre 
med mer direkte nytte av anlegget påtar seg drift og vedlikehold. 

 

Innstilling til vedtak: 
NBU SA ønsker å bidra med økonomisk støtte til fremføring av strøm til parkeringsplass innafor Bjørnsmo. 
Styret gis fullmakt til å avgjøre støtte med beløp oppad kr 50 000. NBU SA påtar seg ikke forpliktelser i 
form av drift og vedlikehold av ferdig anlegg.   
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6. BUDSJETT 2019 
 

Saksopplysning 

 
 
Innstilling til vedtak: 
Budsjett 2019 vedtas.  
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7. VALG 
Saksopplysning 

Valgkomitéen legger fram sitt forslag på årsmøtet. Funksjon markert med gult er på valg. 

 

 

Funksjon/Vedtekter Navn/ 
funksjonsperiode 
2017 

Valgt 2018 Valg/ 
funksjonsperiode 
fra 2019 

Leder. Velges 1 år.   Vidar Berntsen,  
På valg 

Vidar Berntsen, 
Valgt 1 år 

Vidar Berntsen,  
På valg til 2020 

Kasserer/nestleder. 
Velges 2 år. Skal 
overlappe på 1 år med 
det andre 
styremedlemmet.  

Alf Øverli, 
Valgt til 2019 

Alf Øverli,  
Ikke på valg 

Alf Øverli, 
På valg til 2021 

Sekretær/ 
styremedlem. Velges 2 
år. Skal overlappe på 
1 år med det andre 
styremedlemmet. 

Tor Langnes,  
Ikke på valg 

Tor Langnes, 
Valgt til 2020 

Tor Langnes, 
Ikke på valg  

1.Vara til styret.  
Velges 2 år.  

Knut Eide,  
Valgt til 2019 

Knut Eide,  
Ikke på valg 

Knut Eide, 
På valg til 2021 

2.Vara til styret.  
Velges 2 år.  

Ingar Granberg, 
Ikke på valg  

Ingar Granberg, 
Valgt til 2020 

 
På valg til 2020 

Medlem jakt- og 
fiskeutvalget. Velges 2 
år.  

Knut Eide (leder), 
Valgt til 2019 
Karl Fredrik  
Albrigtsen,  
Ikke på valg 

Knut Eide (leder), 
Ikke på valg 
Karl Fredrik  
Albrigtsen,  
Valgt til 2020 

Knut Eide (leder),  
På valg til 2021 
Karl Fredrik  
Albrigtsen,  
Ikke på valg 

Revisorer. Velges 2 år.  Reidar Fredheim,  
Ikke på valg 
Gunnar Birkelund, 
Valgt til 2019 

Reidar Fredheim,  
Valgt til 2020 
Gunnar Birkelund, 
Ikke på valg 

Reidar Fredheim,  
Ikke på valg 
Gunnar Birkelund,  
På valg til 2021 

Valgkomité. Velges 1 
år.  

Ola Sundheim, 
Valgt til 2018  
Lisbeth Foshaug 
Eide, valgt til 2018 

Ola Sundheim, 
Valgt til 2020  
Lisbeth Foshaug 
Eide, Valgt til 2020 

Ola Sundheim,  
Ikke på valg 
Lisbeth Foshaug 
Eide, Ikke på valg 
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8. EVENTUELT/ORIENTERINGSSAKER 
 

Til diskusjon/informasjon: 

 


