Møtebok
Organ
Torpa Fjellstyre

Møtested
Fredheim

Møtedato
11.01.2012

Kl.
1400

Til stede på møtet:
Styret: Kari Bjørkeli (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl og
Magne Opdahl.
Andre: Ole Knut Steinset (fjelloppsyn/sekr.)

Saker som ble behandlet:
Sak 01/12: Godkjenning av møteinnkalling
Sak 02/12: Godkjenning av møteprotokoll fra 14.12.2011
Sak 03/12: Godtgjørelser i Torpa fjellstyre
Sak 04/12: Forskudd på kjøp av fisk samt utsettelse av tilbakebetaling lån FOSA
Referatsaker:
1. Kurs for nye fjellstyrer 9. og 10. februar. Påmelding.
2. Dato for videre møter
3. Repr fagdager NFS
I forkant av fjellstyremøtet var det informasjonsmøte for nytt fjellstyre og vara. Jon Opheim
fra SNO og Hans Gaukerud fra Allmenningsstyret deltok.

Torpa fjellstyres underskrifter:

Ole Knut Steinset
Fjelloppsyn Torpa fjellstyre

Sak 01/12:

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkalling er enstemmig godkjent.

Sak 02/12:

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 11.01.12

Vedtak:

Møteprotokoll fra møte 11.01.12 er enstemmig godkjent etter rettelser av årstall.

Sak 03/12:

Godtgjørelser i Torpa fjellstyre

Saksdokumenter:
Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune
Saksbehandlers kommentar:
Leder har siste periode hatt en godtgjørelse på kr 6000 pr. år. Kasserer har hatt en
godtgjørelse på kr 4000 pr år. I tillegg har leder og kasserer hatt en årlig godtgjørelse på
kr 1000 for telefon. Porto har blitt godtgjort etter dokumenterte utgifter.
Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste samt andre bestemmelser som berører
fjellstyret har fulgt ”Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune”.
Kjøregodtgjørelse har fulgt statens satser.
I møtet: Kari Bjørkeli erklærte seg inhabil når ledergodtgjørelsen skulle vedtas. Per Ole Lunde
erklærte seg inhabil ved vedtak av godtgjørelse for kasserer.
Vedtak: Torpa fjellstyre vedtar enstemmig en ledergodtgjørelse på kr. 6000 pr år og en
kasserergodtgjørelse på kr 4000 pr. år. Årlig godtgjørelse for telefon er fortsatt kr
1000 pr år. Porto godtgjøres etter dokumenterte utgifter. F or øvrig følges satser som
i Nordre Land kommune fastsatt i ” Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land
kommune.

Sak 04/12:

Forskudd på kjøp av fisk samt utsettelse av tilbakebetaling lån FOSA

Saksdokumenter:

Brev (3.1.2012) fra FOSA ang Utsettelse tilbakebetaling på lån
Brev (4.1.2012) frå FOSA ang Forskudd fiskekjøp

Saksbehandlers kommentar:

2

Det har kommet forespørsel frå Fjellstyrene i Opplands Settefiskanlegg (FOSA) om
forskuddsbetaling på kjøp av settefisk på kr 20 000. Årlig setter Torpa fjellstyre ut
settefisk for 30000-35000 kr.
FOSA har også bedt fjellstyrene om ett års utsettelse på nedbetaling av lånet tatt opp i
2007.
Vedtak:
Torpa fjellstyre vedtar enstemmig å betale 20 000 i forskudd for kjøp av settefisk frå
FOSA, samt innvilget ett års utsettelse på nedbetaling av lån.

Referatsaker/diskusjonssaker:
4. Kurs for nye fjellstyrer 9. og 10. februar. Påmelding. Per Ole, Magne og Kari meldes på
kurset. Ole Knut blir med første dagen.
5. Dato for videre møter. Møte dato for møtet i april ble fastsatt til 18.04.12 kl 1100 på
Fredheim
6. Ole Knut reiser på Fagsamling for tilsatte i fjellstyrer, i Stjørdal i midten av januar
7. Ole Knut bestiller soveposer og kjøper inn førstehjelpsutstyr til Røssjøkollhytta

I forkant av fjellstyremøtet var det informasjonsmøte for nytt fjellstyre og vara. Jon Opheim
fra SNO og Hans Gaukerud fra Allmenningsstyret var invitert og fortalte om sine roller. Ole
Knut gikk gjennom mye av det arbeidet som fjellstyret gjør og har ansvar for i
Statsallmenningen.
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