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Årsmøte 
 

Det har kommet inn 6 innkomne saker.  

Det blir enkel bevertning. Husk fullmakt dersom du skal representere grunneier.  

 

 

 

Innhold 
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 2 

2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 3 

3. ÅRSMELDING 2020 4 

4. REGNSKAP 2020 6 

5. INNKOMNE SAKER 8 

6. BUDSJETT 2021 14 

7. VALG 15 

8. EVENTUELT/ORIENTERINGSSAKER 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Årsmøte NBU 25.3.21 

 

 

Side 2 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Saksopplysning 

1. Registrering av fremmøte, stemmeberettigete og fullmakter.  

2. 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 2020 
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 2020 tatt ut: Rev 6 stk, mår 3 stk, mink 1 stk, kråke 6 stk 

og ravn 4 stk. Utgjør kr 5600,- som utbetales av Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu (SGB). 

Skuddpremiene er forandret: Rev, mår og mink kr 400,-, Kråke kr 50,- og ravn kr 100,-. 

NBU SA har nå ledervervet i SGB ved Knut Eide. 

Bardu Grunneierlag har gått ut av SGB. 

Konkursen hos tidligere kortselger; Jakt & Fiske utgjorde et tap for SGB på ca 28848,-. SGB sendte inn krav 

som en av de første til boet, men det var ikke penger igjen i boet. 

Arbeidsutvalget for å utrede organisering av veiforeninger i utmarkslagets område har i 2020 arbeidet fram 

et forslag til vedtekter for ny felles veiforening; Skoelvdalen og Sundlia skogsbilveglag SA, samt forslag til 

andelsberegning og overdragelse av aktuelle eiendeler fra NBU SA. Det var planlagt infomøte i januar 2021, 

men møtet er forskjøvet grunnet Covid19 restriksjoner. Dersom infomøtet er positiv til forslagene vil det 

bli innkalt til stiftelsesmøte. Utvalget består av Alf Øverli, Vidar Berntsen og Jan Osvald Berntsen. 

Hjemmesiden er holdt løpende oppdatert.  

Rundt gamle Skoelvbrua har det vært mye arbeid. NBU SA som venneforening har søkt og fått innvilget 

midler fra Redningsplanken for å foreta tilstandsvurdering av brua. Dette skulle gjøres av Midt Troms 

museum. Etter mye purring viste det seg at de ikke hadde kompetanse for å utføre tilstandsvurdering. 

Bardu Kommune fikk istedenfor utført dette av et firma med god kompetanse. Vi bidro med klargjøring før 

tilstandsvurdering og med tilskuddet fra Redningsplanken. Vurderingen ble utført like før vinteren 20-21 

satte inn. Vurderingen endte med at brua ble umiddelbart stengt for all ferdsel med gjerder fordi det er 
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fare for total kollaps. Det er usikkert hva som skjer videre med brua. Vinteren 19-20 fikk NBU kr 2000,- for 

snømåking av brua fra Bardu kommune. 

 Det er ikke utlevert isfiskeutstyr til 1 klassinger ved Nedre Bardu skole fordi det ikke er 1 klassinger ved 

skolen nå.  

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

 

 

Innstilling til vedtak:  

Årsmelding tas til orientering.  
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4. REGNSKAP 2020 
Saksopplysning 

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

 

 

. 
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Utbetaling av jaktkort for 2019 er holdt tilbake av SGB for å dekke inn skuddpremier. 

Utbetaling av jaktkort for 2020 gjøres i 2021 og vises derfor ikke i regnskapet for 2020. 

 

 

 

Innstilling til vedtak:  

Regnskap 2020 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 105.053. I 2019 ble 
det budsjettert med kr 30 000 til strøm på parkeringsplass innenfor Bjørnsmo. Dette ble ikke realisert i 
2019 og er heller ikke realisert i 2020. Styret foreslår å videreføre denne budsjettposten. 
Det er usikkerhet rundt hvordan utmeldingen Bardu grunneierlag har gjort fra SGB vil slå ut for inntektene 
fremover. 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.  

Det har kommet forslag til investeringsobjekt i form av flishugger. Tilbud fra 2020 var på ca kr 30.000. 

Styret har med bakgrunn i overstående innstilt at det ikke skal foretas etterbetaling i 2021. 

Innstilling til vedtak: 

Det utføres ikke etterbetaling til lagets medlemmer i 2021. 

Sak fra styret: Overføring av eiendeler til ny veiforening. 

Dersom det lykkes å stifte ny veiforening; Skoelvdalen og Sundlia skogsbilveglag SA, har arbeidsgruppen for 

etablering av denne foreslått at veiskrape og beitepusser tilhørende NBU SA overdras til veilaget 

vederlagsfritt.  

Styrets vurdering: 

Styret vurderer at dette vil være hensiktsmessig siden kostnadene ved drift av redskapene henger sammen 

med drift av skogsbilveiene. Storparten av medlemmene i NBU SA vil også være medlemmer i nytt 

skogsbilveilag.  

Innstilling til vedtak: 

Veiskrape og beitepusser overdras til nytt skogsbilveilag vederlagsfritt dersom det lykkes å stifte denne 

slik at den omfatter alle skogsbilveier i NBUs område. 
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Sak fra styret og fra Knut Eide: Endring av vedtekter. 

NBU er medlem i SGB. SGB selger jakt- og fiskekort elektronisk og dette innebærer at det raskt er mulig å 

endre jakt- og fiskeregler, samt å regulere uttak ved å stenge for jakt eller sette kvoter. SGB er derfor i 

stand til å utføre en god del av arbeidet som jakt- og fiskeutvalget i NBU SA tidligere gjorde. Følger man 

dagens vedtekter skal endringer som berører vilt- og fiskestell forelegges årsmøtet før de iverksettes. Dette 

er ikke hensiktsmessig da det tar lang tid fra forslag om endring til den kan iverksettes gjennom SGB. 

Dersom man først endrer vedtektene bør man også tilpasse disse slik at de stemmer opp mot praksis 

gjennomført rundt vara til styret. I dag sier vedtektene at styret skal ha 3 varamenn, mens praksis har vært 

å velge to. 

Styret har diskutert følgende: 

1. Styret gis fullmakt til å vedta endringer i saker som berører vilt- og fiskestell. Saksgrunnlag rundt 

endringer lages av Jakt- og fiskeutvalget før det legges fram for styret som avgjør. 

Knut Eide har gitt følgende innspill: 

1. Avvikle jakt- og fiskeutvalget. Jeg mener styret kan håndtere alle spørsmål rundt dette og at mye 

rundt dette løses av SGB. 

2. Enig med styret i NBU SA om at saker om jakt og fiske ikke må til årsmøtet, men behandles av 

styret. SGB skal jobbe for felles fiske- og jaktregler, men det bør være styret i hvert lag som 

godkjenner regler som enten fremmes som forslag fra SGB eller sendes til SGB. 

3. SGB bør få fullmakt til å sette kvoter samt ha mulighet til å stenge for jakt eller fiske ved behov. 

Kvoter settes på bakgrunn av egne takseringer og/ eller Statskogs tellinger. I SGB vedtekter 

tilstrebes enighet, men avgjørelser ved avstemming skjer i de fleste saker med simpelt flertall. I 

spørsmål om stenging av jakt kan kravet være enighet i SGB. Da har det enkelte lag vetorett. Jeg 

tror ikke dette er en optimal løsning, men kan vurderes. 

Styrets vurdering: 

I dag gjelder følgende vedtekter: 

§8 ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte skal avholdes en gang hvert år, senest innen utgangen av mars. Rett til å delta i årsmøtet 
har bare medlemmer eller deres fullmektig. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for 
et annet medlem, men ikke for flere. Så langt annet ikke er bestemt har hvert medlem en stemme. 

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 2 uker før årsmøtet, og inneholder oversikt over faste og innkommende saker. 
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Så langt annet ikke er bestemt, skjer alle vedtak på årsmøtet med vanlig flertall. Under saker som gjelder et 
bestemt geografisk område, har bare de som har interesser innenfor området stemmerett. Unntatt for 
dette er dersom vedtaket kan få følger for lagets kapital eller eiendeler. 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

Årsmøtet ledes av styreleder. Før første avstemning skal styreleder sette opp en liste over de 
medlemmene som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. 

Årsmøtet skal: 

 Velge to personer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen 
 Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap 
 Gjøre vedtak etter styrets disponeringsinnstilling av lagets midler (§11), samt vekting av andeler 

(§7) 
 Velge ny styreleder for neste virkeår i laget 
 Velge nytt styremedlem som er på valg, samt varamenn 
 Velge nytt medlem til jakt- og fiskeutvalget som er på valg 
 Velge revisor 
 Behandle innkommende saker fra medlemmene. 

 

§9 STYRE OG UTVALG 

NBU SA ledes av et styre på 3 medlemmer. Laget har ikke daglig leder. Medlemmene søkes fordelt slik at 
de forskjellige områder og interessegrupper er forholdsvis like godt representert. Styreleder velges av 
årsmøtet for ett år av gangen, mens styremedlemmene velges for to år av gangen. Tre varamenn velges for 
1 år av gangen. Styremedlemmene skal velges for hvert annet år slik at styret får nødvendig overlapping. 
Styret er ikke beslutningsdyktig før alle tre medlemmene, eventuelt varamenn er tilstede. Ved 
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

Styret skal selv konstituere seg på første styremøte etter avholdt årsmøte. Et av styremedlemmene skal 
være kasserer og nestleder, mens det andre styremedlemmet skal være sekretær. 

Laget skal i tillegg til styret ha ett fast jakt- og fiskeutvalg valgt blant medlemmene. Dette utvalget skal 
bestå av to medlemmer der den ene er leder. Medlemmene til dette utvalget skal velges på årsmøtet for to 
år av gangen. Medlemmene i utvalget skal velges for hvert annet år slik at utvalget får nødvendig 
overlapping. Utvalget er underlagt lagets styre. 

Styret skal: 

 Arrangere årsmøte, og avgi årsmelding med revidert regnskap 
 Arbeide for en rasjonell arealanvendelse, som tilgodeser såvel den enkelte grunneier som den 

enkelte rettighetshavers interesser 



Årsmøte NBU 25.3.21 

 

 

Side 11 

 Utarbeide disponeringsinnstilling over lagets midler dersom det er innkommet forslag over aktuelle 
investeringsobjekter/prosjekter, og foreslå disponering av lagets årsoverskudd til årsmøtet 
(§11).Det skal føres protokoll over styrets og utvalgets møter 

 Utarbeide forslag til vekting av andeler. 

Jakt og fiskeutvalget skal: 

 Arbeide for rasjonelt vilt – og fiskestell, og etter at sakene er forelagt årsmøtet, fastsette regler for 
beskatning, inndeling i jaktfelter, fredningstider, fangstmetoder, fiskemåter m.v. 

 Arbeide for effektivt oppsyn over lagets utmarksressurser. 

 

Forslag til endret vedtekt: 

§8 ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte skal avholdes en gang hvert år, senest innen utgangen av mars. Rett til å delta i årsmøtet 
har bare medlemmer eller deres fullmektig. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for 
et annet medlem, men ikke for flere. Så langt annet ikke er bestemt har hvert medlem en stemme. 

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 2 uker før årsmøtet, og inneholder oversikt over faste og innkommende saker. 

Så langt annet ikke er bestemt, skjer alle vedtak på årsmøtet med vanlig flertall. Under saker som gjelder et 
bestemt geografisk område, har bare de som har interesser innenfor området stemmerett. Unntatt for 
dette er dersom vedtaket kan få følger for lagets kapital eller eiendeler. 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

Årsmøtet ledes av styreleder. Før første avstemning skal styreleder sette opp en liste over de 
medlemmene som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. 

Årsmøtet skal: 

 Velge to personer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen 
 Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap 
 Gjøre vedtak etter styrets disponeringsinnstilling av lagets midler (§11), samt vekting av andeler 

(§7) 
 Velge ny styreleder for neste virkeår i laget 
 Velge nytt styremedlem som er på valg, samt varamenn 
 Velge revisor 
 Behandle innkommende saker fra medlemmene. 



Årsmøte NBU 25.3.21 

 

 

Side 12 

 

§9 STYRE 

NBU SA ledes av et styre på 3 medlemmer. Laget har ikke daglig leder. Medlemmene søkes fordelt slik at 
de forskjellige områder og interessegrupper er forholdsvis like godt representert. Styreleder velges av 
årsmøtet for ett år av gangen, mens styremedlemmene velges for to år av gangen. To varamenn velges for 
2 år av gangen. Styremedlemmene og varamenn skal velges for hvert annet år slik at styret får nødvendig 
overlapping. Styret er ikke beslutningsdyktig før alle tre medlemmene, eventuelt varamenn er tilstede. Ved 
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

Styret skal selv konstituere seg på første styremøte etter avholdt årsmøte. Et av styremedlemmene skal 
være kasserer og nestleder, mens det andre styremedlemmet skal være sekretær. 

Styret skal: 

 Arrangere årsmøte, og avgi årsmelding med revidert regnskap 
 Arbeide for en rasjonell arealanvendelse, som tilgodeser såvel den enkelte grunneier som den 

enkelte rettighetshavers interesser 
 Utarbeide disponeringsinnstilling over lagets midler dersom det er innkommet forslag over aktuelle 

investeringsobjekter/prosjekter, og foreslå disponering av lagets årsoverskudd til årsmøtet (§11). 
Det skal føres protokoll over styrets og møter 

 Utarbeide forslag til vekting av andeler 
 Arbeide for rasjonelt vilt– og fiskestell, fastsette regler for beskatning, inndeling i jaktfelter, 

fredningstider, fangstmetoder, fiskemåter m.v. 
 Arbeide for effektivt oppsyn over lagets utmarksressurser. 

 

Innstilling til vedtak: 

Forslag til endring av vedtekter §8 og §9 vedtas. 
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Sak fra Knut Eide: Investering i kvistkutter. 

Jeg fremmer forslag om at NBU går til investering i en kvistkutter. Formålet her er å gi grunneiere som vil 
tynne skog og rydde langs dyrket mark og veier en god mulighet til å få fjernet kvist og tynnehogst uten å 
måtte brenne det.  
Denne saken ble også fremmet i fjor, men ble etter det jeg kjenner til nedstemt på grunn av usikkerhet 
med økonomi. Denne har vi nå kontroll på, og jeg mener derfor at grunnlaget og behovet for noe slikt er 
tilstede. Ved behov kan jeg gi anbefaling ift type og pris. 
 
Styrets vurdering: 
Styret støtter forslaget til investering av fliskutter. Flis kan nyttiggjøres i trasser. Pristilbud i 2020 var på ca 
kr 30.000. 
 
Innstilling til vedtak: 

Det investeres i kvitskutter/flishugger. Lånes ut til medlemmer av laget. Før tilbakelevering skal det 

foretas vedlikehold og reparasjon for lånetagers regning. 

 

 

Sak fra Arne Sundheim: Status og videre arbeid gamle Skoelvbru. 

Styrets vurdering: 
Vidar har innhentet status fra Bardu kommune. 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret har ikke innstilling til vedtak. 

 
 
 
Sak fra Arne Sundheim: Godtgjørelse til styret. Denne har vel stått urørt i 10 år. 

Styrets vurdering: 
Styret har ikke styrebehandlet denne saken. Under årsmøte 2011 sak 9 ble følgende vedtak gjort: 

1. Kjøreutgifter til styremøter og øvrige møter untatt årsmøtet dekkes etter statens regler. 
2. Styreleder gir fra 2011 en styregodtgjørelse på kr 2500,-. 
3. Styremedlemmer gir fra 2011 en styregodtgjørelse på kr 1000,-. 

 
Innstilling til vedtak: 

Styret har ikke innstilling til vedtak. 
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4. BUDSJETT 2021 
 

Saksopplysning 

 
 
Innstilling til vedtak: 

Budsjett 2021 vedtas.  
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5. VALG 
Saksopplysning 

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

 

 

Funksjon/Vedtekter Navn/ 
funksjonsperiode 
2019 

Valgt 2020 Valg/ 
funksjonsperiode fra 
2021 

Leder. Velges 1 år.   Vidar Berntsen,  
På valg 

Vidar Berntsen, 
Valgt til 2021 

Vidar Berntsen,  
På valg til 2022 

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

Alf Øverli, 
Valgt til 2021 

Alf Øverli,  
Ikke på valg  

Alf Øverli, 
På valg til 2023 

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 2021 

Knut Eide,  
Ikke på valg 

Knut Eide, 
På valg til 2023 

2.Vara til styret.  
Velges 2 år.  

Lars Morten 
Albrigtsen,  
Valgt til 2020 

Lars Morten 
Albrigtsen,  
Valgt til 2022 

Lars Morten 
Albrigtsen, 
Ikke på valg 

Medlem jakt- og 
fiskeutvalget. Velges 2 
år.  

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

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

Knut Eide (leder),  
På valg til 2023 
Karl Fredrik  
Albrigtsen,  
Ikke på valg 

Revisorer. Velges 2 år.  Reidar Fredheim,  
Ikke på valg 
Gunnar Birkelund, 
Valgt til 2021 

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

Reidar Fredheim,  
Ikke på valg 
Gunnar Birkelund,  
På valg til 2023 

Valgkomité. Velges 1 år.  Ola Sundheim,  
Ikke på valg  
Lisbeth Foshaug Eide, 
Ikke på valg 

Ola Sundheim, Valgt 
til 2021 
Lisbeth Foshaug 
Eide, Valgt til 2021 

Ola Sundheim,  
På valg til 2022 
Lisbeth Foshaug Eide, 
På valg til 2022 
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6. EVENTUELT/ORIENTERINGSSAKER 
 

Til diskusjon/informasjon: 


