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PROTOKOLL ÅRSMØTE 20.APRIL 2016 
 
 
 
 
 
Sak 1 Årsmøteåpning, ved leder Bernhardt Halvorsen 
 
Sak 2 Registrering av deltakere navneopprop/godkjenning av ev.fullmakter 
 

1. Bernhardt Halvorsen, leder Troms Utmarkslag 
2. Arild Nyborg, Olaheim Utmarkslag 
3. Erlend Nymo Oppsett, Svartfjell/Årnes grunneierlag 
4. Oddmund Iversen, Svensby og Omegn grunneierlag 
5. Johan-Almar Heggelund, Svensby og Omegn grunneierlag 
6. Ole- Ivar Norman, Kveøy- og Salen grunneierlag 
7. Randi Hokland, Kveøy- og Salen grunneierlag 
8. Ole Sørensen, Takvatn Grunneierlag 
9. Odd-Johan Mowinkel, Fylkesstyret 
10. Arne Rydningen, Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag 
11. Hans Anton Salen, Fylkesstyret 
12. Tone Kampvoll, Tranøybotn og Gjøvik grunneierlag 
13. Finn Kampvoll, Tranøybotn og Gjøvik grunneierlag 
14. Jarle Elverland, Stønesbotn utmarkslag 
15. Åge Volden, Harstad Utmarksråd 
16. Torleif Brandskogsand, fylkesstyret 
17. Mikal Kjelsen, fylkesstyret 
18. Oddvar Skogli, Vestre Balsfjord grunneierlag 

 
Sak 3 Valg av møteleder 
Forslag: Bernhardt Halvorsen 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
Sak 5 Valg av to utsendinger til å signere protokollen 
Forslag:  
Odd-Johan Mowinkel og Torleiv Brandskogssand 
 
Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt. 
 
Sak 6 Årsmelding 



 
Troms Utmarkslag har hatt et styremøte 2.februar og behandlet 2 saker,   

1: Årsmøte 2016, 
2: Oppdatering medlemmer  
3. Eventuelt: 1: Fremtidige høringer sendes hele styret per epost. 2. Reiseregninger 

fylles fortrinnsvis ut i styremøtene 3. Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 
2016-2027: Vedtak: Troms Utmarkslag sender ikke innspill til denne høringen. 4. Nytt 
styremøte ved behov. 
 
For øvrig har det vært arbeidet med å få rekruttert flere lag.  
 
Bernhardt Halvorsen orienterte. 
 
Vedtak:  
Årsmelding tatt til orientering 
 
 
Sak 7 Regnskap/revisjon 
 
Legges frem under årsmøte. 
 
Merknader: Kontingent for 2016 sendes ut så snart som mulig til medlemslaga 
 
Vedtak: Regnskap/revisjon enstemmig godkjent med merknad som over.  
 
Sak 8: Styrets forslag til kontingent for 2016 
 
Styret foreslår å følge gammel kontingent for 2016. 
 
Vedtak:  
750 kr enstemmig vedtatt som kontingent for 2016.  
 
Sak 9: Arbeidsplan 2016/2017: 
 
Forslag:  

- Rekruttering av nye lag 
- Utmarksseminar, variere sted i fylket fra år til år. 
- Regional plan for reindrift, deriblant arbeide med å få oversikt over mulige 

konsekvenser gitt ratifisering av grensebeitekommisjons forslag til ny beiteavtale 
med svenske samebyer 

- Belyse utfordringer og problemer for grunneier ved kommersiell bruk av utmarka 
med hensyn til turister.  

 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10: Styrets forslag til budsjett 2016 



 
Forslag:  
 
Inntekt: kontingent 25 lag a 750 kr 18 750 kr 
Utgifter:  
Styremøter: 20 000kr 
Utmarksseminar: 20 000kr 
Årsmøte: 4000kr  
 
Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Sak: 11. Innkommen sak: 
 
Endringer i vedtekter for Troms Utmarkslag. 
 
Styret i Troms Utmarkslag foreslår følgende endringer i vedtektene for årsmøte 20.april 
2016:  
 

1. §5, andre avsnitt, første linje; 
«Lederen velges blant representantene for fylkesbondelaget og skogeierforeningen. « 
 
Begrunnelse: 
 Styret ønsker å ta bort «skogeierforeningen» og erstatte det med «en representant fra de 
øvrige utmarkslagene». Dette fordi skogeierforeningen ikke lenger eksisterer, og 
«skogeierforeningen» foreslås derfor å erstattes med «en representant fra de øvrige 
utmarkslagene». 
 
Forslag til endring: 
«Lederen velges blant representantene for fylkesbondelaget og de øvrige utmarkslagene» 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

2. §5, andre avsnitt, første punktum.  
«Lederen velges blant representantene for fylkesbondelaget og skogeierforeningen» 
 
Begrunnelse: Styret mener det bør endres til at leder velges fritt blant styrets medlemmer, 
dette fordi styret mener det er viktigere å ha en person som ønsker å være leder, uansett 
representasjon, enn å ha en leder kun fordi den er tilknyttet en spesiell organisasjon.  
 
Forslag til endring: 
«Lederen velges fritt blant styrets medlemmer» 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

3. §5, andre avsnitt, 5.punktum.  



«For å komme i den rette turnusordningen, trekkes første gang 1 av de årsmøteutvalgte 
utvalgsmedlemmene ut ved loddtrekning etter å ha fungert i ett år.» 
 

Begrunnelse: Styret mener at 1 må byttes ut med 2, dette slik at det alltid kun er to på valg 
og ikke 4, dette for å ha mer kontinuitet i styresammensetningen. 
 
Forslag til endring:  
«For å komme i den rette turnusordningen, trekkes første gang 2 av de årsmøteutvalgte 
utvalgsmedlemmene ut ved loddtrekning etter å ha fungert i ett år» 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
4. §8, punkt c,  
«velge 3 styremedlemmer med personlig varamenn i henhold til bestemmelsene i §5» 
 
Begrunnelse: 
Om man går for endringene i pkt1 så må det velges inn 4 representanter og ikke 3 
representanter.  Personlig tas ut og byttes med nummererte. Varamenn byttes ut med 
vararepresentanter.  
 
Forslag til endring: 
«velge 4 styremedlemmer med nummererte vararepresentanter i henhold til 
bestemmelsene i §5.» 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
5. §8, 3.avsnitt, andre punktum.  
«Saker som ønskes lagt frem for årsmøtet må være rådet i hende minst 2 uker før 
årsmøtet avholdes» 
 
Begrunnelse: For at styret skal få god tid til å behandle årsmøte sakene godt er det 
ønskelig at innsendte saker til årsmøte er styret i hende innen 31. desember året før.  
 
Forslag til endring:  
«Saker som ønskes lagt frem for årsmøtet må være styret i hende innen 31. desember 
året før årsmøtet.» 
Rådet byttes ut med styret. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
6. Alle § hvor Skogeierforeningen er nevnt skal navnet Skogeierforeningen ut av 

vedtektene. 
 

Forslag til endring:  
 



§4, første avsnitt, andre punktum: «Utmarkslaget skal følge den næringspolitikk som 
Norges Bondelag legger opp til når det gjelder vilt og fiskestell, hytteutleie, 
arealdisponering og andre spørsmål innen utmark.» 
 
§5, følges av endringsforslag punkt 1.  
 
§5, siste avsnitt: «I de tilfeller hvor saken har interesse på landsbasis, skal 
henvendelser sendes Norges Bondelag gjennom fylkesbondelag.» 
 
§6, andre avsnitt siste punktum: «Utmarkskontoret bør fortrinnsvis legges til 
fylkesbondelagets kontor» 
 
§7, tredje avsnitt, siste punktum: «Styrets arbeidsplan og budsjett skal hvert år 
forelegges og godkjennes av fylkesbondelag så lenge disse har et økonomisk ansvar 
for driften av utmarkskontoret.» 
 
§8, fjerde avsnitt, første punktum: «Styret i Troms Utmarkslag inviterer 
fylkesbondelag og spesielle gjester til årsmøtet.» 
 
§11: «Endringene i disse retningslinjene kan bare gjøres av årsmøtet og må 
godkjennes av fylkesbondelaget.» 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 
7. Forslag til ny paragraf: Valgkomiteens arbeid 

 
Begrunnelse: 
Valgkomiteen er viktig for et velfungerende utmarkslag, for at valgkomiteen til enhver tid 
skal vite og ha forståelse for hvilket arbeid de skal gjøre, ønsker styret å innføre noen 
retningslinjer for valgkomiteen.  
 
Forslag: Ny paragraf, § 12: Valgkomite Troms Utmarkslag 
 

a. Valgkomiteen er valgt av årsmøtet, den høyeste bestemmende myndighet i Troms 
Utmarkslag. 

 
b. Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til tillitsverv i Troms 

Utmarkslag, jamfør Troms Utmarkslag sine vedtekter. Valg avholdes på årsmøtet 
i Troms Utmarkslag. 
 

c. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, hvorav 1 leder, 1 nestleder og 1 
medlem, alle med personlig vara. 

 
d. Medlemmene med personlige varamedlemmer velges for henholdsvis 1, 2 og 3 

år første året. Deretter rulleres dette slik at leder går ut etter ett år, nestleder 



etter 2 år og siste medlem etter 3 år. Etter første år velges et nytt medlem 
hvert år for 3 år, etter opprykk av øvrige medlemmer. 
 

e. Arbeidsmåte  
- Valgkomiteen har et selvstendig ansvar for å fremme sin innstilling, slik at den kan 
sendes årsmøteutsendingene senest 14 dager før møtet holdes. Dato avklares med 
sekretariatet.  

- Valgkomiteen gjør avtale med sekretariatet om behov for sekretærhjelp.  

- Sekretariatet sørger for at valgkomiteen forelegges nødvendige sakspapirer.  

- Valgkomiteens medlemmer skal aktivt bidra til å være oppdatert på utmarkslagets arbeid.  

- Henstille utmarkslagene til å fremme forslag på kandidater.  

- Valgkomiteen gjennomfører sitt arbeid innenfor rammen av tildelt budsjett til ordinært 
valgkomitearbeid.  

- Valgkomiteen skal orientere aktuelle kandidater om arbeidsoppgavene og 
arbeidsomfanget i det aktuelle vervet.  

- Valgkomiteens leder møter på årsmøtet og legger frem valgkomiteens innstilling.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt med følgende merknader: Punkt e tas ut, punkt d renskrives i 
etterkant av årsmøte og godkjennes av de som skal underskrive protokollen.  
 
§5 Første avsnitt, tredje linje: 
 
«1 representant fra skogeierforeningen», tas bort 
 
 
Sak 12: Godtgjørelse til tillitsvalgte i Troms Utmarkslag: 
 
Styrets forslag til valgkomiteen for årsmøte, vedtatt på styremøte 2.februar: 
 
-Troms Utmarkslag følger Troms Bondelag sine satser, disse gjelder fra og med årsmøtet 
20.april 2016 
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 13: Valg 
 
Leder i valgkomiteen, Oddvar Skogli, la frem valgkomiteens arbeid og innstilling.  
 
Innstilling: 
 
Leder: Bernhardt Halvorsen 
Styremedlem for 2 år: Hans Anton Salen 
Styremedlem for 2 år: Torleif Brandskogsand 
Styremedlem for 1 år: Odd-Johan Mowinkel 
Styremedlem for 1 år: Mikal Kjelsen 



Vara til styret Hans Jan Kjoshaug, Eivind Aronsen, Anne-Marie Bakken 
 
Valgkomite: 
Randi Hokland, leder- personlig vara: Ole Ivar Norman 
Einar Johan Dons, nestleder- personlig vara: Elin Hansvold 
Oddvar Skogli, medlem- personlig vara: Ole Sørensen 
 
Revisor: Bøndenes Regnskapslag. 
 
Vedtak:  
Leder: Bernhardt Halvorsen 
Enstemmig valgt ved akklamasjon 
Styremedlem for 2 år: Hans Anton Salen 
Enstemmig valgt ved akklamasjon 
Styremedlem for 2 år: Torleif Brandskogsand 
Enstemmig valgt ved akklamasjon 
Styremedlem for 1 år: Odd-Johan Mowinkel 
Enstemmig valgt ved akklamasjon 
Styremedlem for 1 år: Mikal Kjelsen 
Enstemmig valgt ved akklamasjon 
 
Vara til styret Hans Jan Kjoshaug, Eivind Aronsen, Anne-Marie Bakken 
 
Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 
 
Valgkomite: 
Randi Hokland, leder- personlig vara: Ole Ivar Norman 
Einar Johan Dons, nestleder- personlig vara: Elin Hansvold 
Oddvar Skogli, medlem- personlig vara: Ole Sørensen 
 
Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon 
 
Revisor: Bøndenes Regnskapslag. 
 
Vedtak: Enstemmig valgt 
 
Godtgjørelse:  
 
Vedtak: Valgkomiteen er enig med forslaget fra styret og Troms Utmarkslag følger Troms 
Bondelag sine satser, disse gjelder fra og med årsmøtet 20.april 2016 
 
Referent:  
Unni Hellebø Andreassen 
 
 
 
 
Torleif Brandskogsand   Odd-Johan Mowinkel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


