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Sak nr.: 09/17        Møtedato: 03.04.17 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet.  

Forslag til vedtak: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

VEDTAK: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 

Snåsa den 04.04.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 10/17        Møtedato: 03.04.17 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Klargjøring for søknader småvilt og elgjakt 

- Årsmelding og regnskap 

- Oppfølging henvendelser på tlf og epost 

- Fiskeprosjekt 

- Prosessskriv til tingretten 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Hyttedrift, ved og vasking 

- Kadaverregistreringer 

- Oppfølging melding om familiegrupper gaupe og ulv 

- Fjellrevovervåking 

- Montert nytt solcelleanlegg i Nåvasshytta 

 

Møter/befaringer: 

- Møte for personell med begrenset politimyndighet 

- Møte med viltnemda om forslag til nye jakttider for elg 

- Møte om tiltaksmidler i nasjonalpark 2017 («Bestillingsdialogen») 

- Møte i Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Status tjenestekjøpsavtaler 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Orientering fra styremøte i Grønningsveien 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering 

 

 

 

 

Snåsa den 04.04.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 11/17        Møtedato: 03.04.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Årsregnskap for 2016 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2016 for Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

Sparebank1 Regnskapshuset har ført regnskapet for fjellstyret, og har lagt fram årsregnskapet 

for 2016. Revisors beretning er ikke klar før styremøtet, men som før legges det opp til at 

regnskapet godkjennes under forutsetning om at revisor ikke har vesentlige merknader. 

Vurdering: 

Fjellstyrets årsregnskap for 2016 viser et driftsoverskudd på kr. 368 451,- og et årsresultat på 

kr.  421 537,-.  

 

Hovedårsakene til overskuddet er mye prosjektbasert arbeid i 2016 med ekstern finansiering, 

økt omfang av tjenestesalg, bra resultat i jakta og noe reduserte driftskostnader. 

 

 2016 2015 2014 
Driftsinntekter 4 034 912 3 700 251 3 251 716 
Driftsresultat 368 451 207 852 -128 705 
Årsresultat 421 537 260 670 -50 686 
    

 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Balansesum 7 082 565 6 503 182 6 147 441 
Egenkapital 6 296 803 5 875 266 5 614 597 
Egenkapitalprosent 88,9 90,3 91,3 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2016 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2016 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

 

Snåsa den 04.04.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 12/17          Møtedato: 03.04.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 046.1 

Årsmelding for 2016  

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsmelding 2016 for Snåsa fjellstyre  

Saksopplysninger: 

Det er lagt fram forslag til årsmelding for Snåsa fjellstyre for 2016. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2016 som den er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2016 som den er framlagt. 

 

 

 

 

Snåsa den 04.04.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 13/17          Møtedato: 03.04.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 046.1 

Budsjettjustering 2017  

Saksdokumenter: 

- Driftsbudsjett 2017 (ikke vedlagt) 

Saksopplysninger: 

Fagsekretær i fjellstyret er prosjektleder i fjellstyrets fiskeprosjekt, og driver dette prosjektet 

som integrert del av sin 50 % stilling. Arbeidet med fiskeprosjektet utgjorde ca 200 timer for 

fagsekretæren i 2016, og arbeidet forventes å bli på omtrent samme nivå i 2017.  Omfanget av 

arbeidsoppgaver i fjellstyret gjør imidlertid at det er behov for å skille ut fiskeprosjektet fra 

fagsekretærstillingen, slik at 50 % arbeidsressurs kan benyttes til egne driftsoppgaver og 

tjenestesalg. Prosjektarbeidet videreføres av prosjektleder, men da som en midlertidig 

prosjektutvidelse av stillingen som fagsekretær. Anslått behov er ca 30 dagsverk ut 2017.  

 

Det er behov for en del utskiftinger/bytte av materiell, både båter, kjelker/støttinger og 

tilhengere. Det er også fra flere brukere satt fram ønske om at det skulle ha vært motor på 

enkelte av utleiebåtene til fjellstyret, særlig i de store vatna som Langvatnet, Grønningen, 

Stor-Øydingen og Skjækervatnet. Dette er forståelig, og det kan være greit å kjøpe inn noen 

påhengsmotorer til utvalgte utleiebåter for å skaffe seg erfaring for hvordan slik utleie 

fungerer i fjellvatn med mye steiner og grunner.  

 

Vurdering: 

Fjellstyret har mottatt tilskudd til fiskeprosjektet fra Grunneierfondet, og har tilsagn om 

tilskudd på kr 400 000,- fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til prosjektet. Både for å kunne 

ta unna faste arbeidsoppgaver for fjellstyret og for å holde trykket oppe på fiskeprosjektet, 

vurderes det derfor som riktig å skille ut prosjektarbeidet fra den faste stillingsprosenten til 

fagsekretæren, og legge dette som et midlertidig tillegg på inntil 30 dagsverk til stillingen i 

2017 (ca 60 000,- inkl sosiale utgifter) 

 

Alt materiell som brukes, slites, og reparasjoner og vedlikehold medfører både arbeidstid og 

kostnader for fjellstyret. Utslitte båter utgjør også en større sikkerhetsrisiko. Når fjellstyrets 

økonomi tilsier det, vil det derfor være gunstig å investere i nytt materiell. Innkjøp av noen 

påhengsmotorer vil også øke attraktiviteten til både utleiebåter og hytter. Det er naturlig at 

døgnprisen på leie av båt med påhengsmotor økes noe i forhold til båt uten motor. Noe 

innkjøp er planlagt og gjøres over driftsbudsjettet, men det vurderes som forsvarlig ut fra 

fjellstyrets økonomiske situasjon å øke investeringsbudsjettet med inntil kr. 150 000,- + mva 

for 2017. 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i fjellstyrets behov for arbeidskapasitet og for å holde trykket opp på 

fiskeprosjektet, vedtar Snåsa fjellstyre å avsette inntil kr 60 000,- til en midlertidig 

prosjektlederstilling for 2017 som legges til fagsekretæren.  
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Fjellstyret vedtar videre å øke investeringsbudsjettet for 2017 med inntil kr 150 000,- + mva 

til innkjøp av nødvendig materiell til fjellstyrets drift og utleie. 

 

Det delegeres til administrasjonen å sette midlertidige priser på leie som inkludere eventuell 

båt med påhengsmotor. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i fjellstyrets behov for arbeidskapasitet og for å holde trykket opp på 

fiskeprosjektet, vedtar Snåsa fjellstyre å avsette inntil kr 60 000,- til en midlertidig 

prosjektlederstilling for 2017 som legges til fagsekretæren.  

 

Fjellstyret vedtar videre å øke investeringsbudsjettet for 2017 med inntil kr 150 000,- + mva 

til innkjøp av nødvendig materiell til fjellstyrets drift og utleie. 

 

Det delegeres til administrasjonen å sette midlertidige priser på leie som inkludere eventuell 

båt med påhengsmotor. 

 

 

 

 

Snåsa den 04.04.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


