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Årsmøte 
 

Det har kommet inn 4 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 Ruben Berg  

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 2019 

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 Lars Morten Albrigtsen 

Medlem jakt- og fiskeutvalget Knut Eide 
Karl Fredrik Albrigtsen 

Revisorer Reidar Fredheim 
Gunnar Birkelund 

Valgkomité Ola Sundheim 
Lisbeth Foshaug Eide 

 

Skadeviltuttak: I vårt forvaltningsområde er det i 2019 tatt ut: rev 15stk, mår 3stk, kråke 3stk, ravn 1stk.  

utgjør kr 9550 som utbetales av SGB.  

Arbeidsutvalget for å utrede organisering av veiforeninger i utmarkslagets område har i 2019 avholdt 

infomøte 22. mars der alle berørte grunneiere var invitert. Det møtte representant fra Slaatmo i tillegg til 

medlemmer i NBU SA. Resultatet etter møtet er at utvalget jobber videre med å utforme forslag til 

vedtekter under selskapsformen samvirkeforetak. Disse vedtektene vil være et utgangspunkt for videre 

arbeid. Utvalget består av Knut Eide, Vidar Berntsen og Jan Osvald Berntsen. 

Hjemmesiden er holdt løpende oppdatert.  

26. april ble det sendt brev til Fylkeskommunen avdeling reindrift angående lovligheten med fôring på 

islagt vann (Sagbekkvatnet), ikke fått svar. 

27. mai ble det sendt brev til kommunen angående gatelys på Bjørnsmoveien. Samme brev ble innsendt for 

10 år siden. Tiltaket har blitt borte i trafikksikkerhetsplanen for kommunen siden den gang. 

Retningslinjer for Grunneiertillatelse for motorferdsel i utmark og vassdrag er oppdatert etter at Bardu 

kommune har lagt om sine rutiner. 

NBU SA har bidratt økonomisk til gjenoppbygging av bru over Hjertindelva ved Rundhaugen. 

”Gammelbrua” over Skoelva har fått skade. Bardu kommune ble varslet om skaden i mai 2019. Dette 

resulterte i at kommunen gikk til Midt-Troms museum med forespørsel om bistand til å utarbeide en 
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tilstandsrapport. 20. august kom en foreløpig tilstandsrapport, men ytterligere befaring ved hjelp av lift må 

utføres for å få en komplett oversikt som trengs før det vil være aktuelt å søke etter midler for utbedring. 

Foreløpig rapport endte opp i at brua ble sperret for ferdsel på østsiden, snømåking ble anbefalt, og 

fjerning av vegetasjon rundt brukarene iverksatt slik at tømmeret kunne tørke opp. Brua ble måket i 

begynnelsen av desember pga mye snø, ca 1,30m. 

17. desember ble ny eier av Granberg, Ruben Berg informert om medlemskapet i NBU i form av epost. 

Kortsalg via Samarbeidsutvalget for Grunneierlag i Bardu (SGB) fikk i 2019 en utfordring da vår aktør for 

salg over nett; Jakt-Fiske.no gikk konkurs. Dette førte til at oppgjør for 2018 kom sent inn, samt at det er 

usikkerhet rundt oppgjør for første del av 2019. Elektronisk kortsalg ble fra mai 2019 lagt over til Inatur.no. 

SGB har lagt ned en formidabel innsats for å begrense økonomisk tap, samt å opprette elektronisk salg fra 

ny leverandør. 

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

 

 

Innstilling til vedtak:  

Årsmelding tas til orientering.  
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4. REGNSKAP 2019 

Saksopplysning 

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

Godtgjørelse til styremedlemmer og andel felles skuddpremie for 2018 er utbetalt i januar 2019. 
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. 

 

 

 

 

Innstilling til vedtak:  

Årsoppgjør 2019 tas til orientering.  
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5. INNKOMNE SAKER 

Saksopplysning 

Sak fra styret: Etterbetaling. 

Styrets vurdering: 

Vedtektenes §11 slår fast følgende: 

Vedtak om bruk av årsoverskudd til etterbetaling på bakgrunn av medlemmenes omsetning med laget skal gjøres 

av årsmøtet etter forslag fra styret. 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 31 976. I 2019 ble 
det budsjettert med kr 30 000 til strøm på parkeringsplass innenfor Bjørnsmo. Dette ble ikke realisert i 
2019 og styret foreslår å videreføre denne budsjettposten. Det er usikkerhet rundt inntektene fra 
elektronisk kortsalg fra januar til april 2019 på grunn av konkurs i Jakt-Fiske.no. Det er i tillegg forbundet 
finanskostnader til etterbetaling.  
Styret har med bakgrunn i overstående innstilt at det ikke skal foretas etterbetaling i 2020. 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 2020. Dette begrunnes i for liten økning i frie 

midler i form av kapital siden forrige utbetaling, samt relativt store budsjetterte utgifter og usikkerhet 

rundt inntekter.  

 

Sak fra Arne Sundheim: Status fiskeforvaltning . 

Er det fiskevann vi bør ha fokus på for eventuelt å forbedre fiskebestanden? Har selv opplevd at fiske på 
Sætervatnet har vært bedre for noen år siden. Også se på Barduelva som har egen forvaltningsplan. Videre 
oppdatere info om jakt og fiske på tavlene til NBU. Det finnes tilskuddsmidler til vannforbedringstiltak hos 
fylket, med slike kriterier: 

  

 Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, iht. miljømål gitt i 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Troms 2016-2021, samt tilhørende tiltaksprogram. 

 Eksempler for slike tiltak er:  
1. Rydding av søppel i/langs vannforekomster 
2. Kartlegging av tidligere søppelfyllinger 
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3. Fjerning av vandringshindringer for fisk og andre vannlevende organismer 
4. Bestandskartlegging i vassdrag 
5. Kartlegging av problemer knyttet til spredt avløp og drikkevannskilder 
6. Forbedring av gyteforhold til fisk m.fl. 

 
 
 
Sak fra Arne Sundheim: Skoelvbrua. 

Situasjonen oppleves som en ansvarsfraskrivelse fra Midt-Troms Museum og Bardu kommune. Hvilken 
rolle skal NBU ha videre i forvaltning av brua? 
 
 
 
Sak fra Ola Sundheim: innvestering av flishugger. 

Denne driftes av kraftutaket på traktoren; Sitter fast på hydraulikk armene og følger med når vi kjører. Er 
selvmatende. Hydraulisk styrt tut osv. 
Dette er et redskap som kan gjøre det litt lettere å rydde i traseer, skogsveger og stier. Vi slipper å brenne 
ris eller å legge virke i nærheten. Flisa kan nyttiggjøres i traseer eller tas vare på dersom det er aktuelt. 
 
Har fått tilbud på en flishugger for kr 30284,-. 
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6. BUDSJETT 2020 

 

Saksopplysning 

 
 

Innstilling til vedtak: 

Budsjett 2020 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 
2018 

Valgt 2019 Valg/ 
funksjonsperiode 
fra 2020 

Leder. Velges 1 år.   Vidar Berntsen,  
På valg 

Vidar Berntsen, 
Valgt til 2020 

Vidar Berntsen,  
På valg til 2021 

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

Alf Øverli, 
Ikke på valg 

Alf Øverli,  
Valgt til 2021 

Alf Øverli, 
Ikke på valg 

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

Tor Langnes,  
Valgt til 2020 

Tor Langnes, 
Ikke på valg 

Tor Langnes, 
På valg til 2022  
 

1.Vara til styret.  
Velges 2 år.  

Knut Eide,  
Ikke på valg 

Knut Eide,  
Valgt til 2021 

Knut Eide, 
Ikke på valg 

2.Vara til styret.  
Velges 2 år.  

Ingar Granberg, 
Valgt til 2020 

Lars Morten 
Albrigtsen,  
Valgt til 2020 

Lars Morten 
Albrigtsen, 
På valg til 2022 

Medlem jakt- og 
fiskeutvalget. Velges 2 
år.  

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

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

Knut Eide (leder),  
Ikke på valg 
Karl Fredrik  
Albrigtsen,  
På valg til 2022 

Revisorer. Velges 2 år.  Reidar Fredheim,  
Valgt til 2020 
Gunnar Birkelund, 
Ikke på valg 

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

Reidar Fredheim,  
På valg til 2022 
Gunnar Birkelund,  
Ikke på valg 

Valgkomité. Velges 1 
år.  

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

Ola Sundheim, 
Ikke på valg  
Lisbeth Foshaug 
Eide, Ikke på valg 

Ola Sundheim,  
På valg til 2021 
Lisbeth Foshaug 
Eide, På valg til 2021 
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8. EVENTUELT/ORIENTERINGSSAKER 

 

Til diskusjon/informasjon: 

Status situasjon Samarbeidsutvalget for Grunneierlag i Bardu 


