
Utskrift fra Sollia fjellstyres møtebok 30.januar 2018 
Det ble kl.18:00 den 30.januar 2018 avholdt fjellstyremøte på gamle Sollia kommunehus. 

 

Oppmøte 

 

Repr. fra Sollia: 3   1 

Medlem Oppmøte Vara Oppmøte 

Ole Sollien- Leder x Håkon Edvard Nesset   

Hans Bondal- Nestleder x Ellen Marie Tangen   

Einy Brænd x Tina Buddeberg   

Tor Einar Skogesal   Øyvind Lien x 

Turid Hoffstad   Lise Andersen   

        

Repr. fra Ringebu: 1   1 

Medlem Oppmøte Vara Oppmøte 

Christen Bårdsløkken   Hilde Sønsteli x 

Jan Erik Brenden x Turid Elise  Kaus   

 

 

Saksliste 

Sak 01/2018 Godkjenning av protokoll 

Sak 02/2018 Referatsaker 

Sak 03/2018 Godkjenning av årsregnskap for revisjon 

Sak 04/2018 Budsjett 2018 

Sak 05/2018 Eventuelt  

 
 

 
Vi bekrefter herved at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

Sted/ dato:………………………. 
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Sak 01/2018 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra fjellstyremøte 5.desember 2017 legges frem for godkjenning. Protokollen 

underskrives av de som var på møtet. 

 

 Godkjennes 

 
Sak 02/2018 Referatsaker 

A. Brevjournal (Sekretær) 

B. Timebruk 2017 (Sekretær) 

C. Status kontorfellesskap(Sekretær) 

 

Tas til etterretning 

 

 

Sak 03/2018 Godkjenning av årsregnskap for revisjon 

Dokumenter vedlagt saken: Resultatregnskap og balanse 2017 (vedlegg 1 og 2)  

 

Bakgrunn 

Regnskapsfører hos Vekstra Folldal har nå ferdigstilt regnskapet for 2017 og dette fremlegges for 

godkjenning hos fjellstyret. Ved godkjenning sendes regnskapet til revisjon.  

Saksbehandlers merknader 

Årets regnskap viser et underskudd på kr.- 212 878,95. Det store underskuddet skyldes i all 

hovedsak den pågående rettsaken. Selve driften, sett bort fra utgifter med rettsak, går relativt bra. 

Årsresultatet avviker fra budsjettert årsresultat med kr.-16 643. Positive tilskudd til økonomien i 

2017 har vært økt småviltjaktsalg, uventede tilskudd og ikke budsjetterte inntekter fra 

måsaplukking. 
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Saksbehandlers forslag til vedtak 

Fremlagt regnskap godkjennes for sending til revisjon 

 

Vedtak 

Fremlagt regnskap godkjennes for sending til revisjon 

Vedtatt med 6 av 6 stemmer 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

begrunnet, og sendes Sollia fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. Parter har rett 

til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 19 

 

 

Sak 04/2018 Budsjett 2018 

Dokumenter vedlagt saken: Forslag til budsjett 2017 (vedlegg 3)  

 

Bakgrunn 

Fjellstyrets budsjetter har i de senere år vært preget av kostnadsbesparelser og forsøk på å øke 

inntekter.  Dette blir også overordnet ved budsjettet for 2018.  

Saksbehandlers merknader 

Følgende forhold påvirker budsjettet for 2018:  

Inntektssiden: 

 Fortsatt stor andel tjenestesalg 

 Forventet økning i villreinkvoter, ellers stabilt hos elg og småvilt 

 Inntekter fra måsaplukking 

 Tilskudd og økonomiske bidrag til rettsak og utbygging av kontorlokaler 

 Refusjon av lønn i forbindelse med pappapermisjon 
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Utgiftssiden: 

 Fortsatt høye kostnader med rettsak  

 Utgifter med utbygging av kontorlokaler (jamfør tilskudd fra Stor-Elvdal kommune) 

 Forventning om 2,5 % lønnsvekst 

 Behov for vikar ved permisjonsavvikling. 

Saksbehandlers forslag til vedtak 

Saksbehandlers forslag til budsjett for 2018 godkjennes. 

Møtebehandling 

Fjellstyret gjorde følgende endringer i saksbehandlers forslag til budsjett: 

 Post 3029-Salg av tjenester; økning fra kr. 269 000 til kr. 300 000 

 Post 3121-Jaktkort villrein; økning fra kr. 175 000 til kr. 201 774 

 Post 3601-Leieintekt hytter; økning fra kr. 5000 til kr. 10 000 

 Post 3605-Leieintekt fast eiendom; økning fra kr. 5000 til kr. 20 000 

 Post 6602 Vedlikehold av kontorlokaler; nedgang fra kr. 500 000 til kr. 450 000 (økt 

egeninnsats) 

Budsjettert årsresultat gikk med dette fra kr. -144 628 til kr. -16 304 
 

 

Vedtak 

Fremlagte budsjett godkjennes med fjellstyrets endringer 

Vedtatt med 6 av 6 stemmer 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

begrunnet, og sendes Sollia fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. Parter har rett 

til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 19 
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Sak 05/2018 Eventuelt 

Jan Erik Brenden og Hilde Sønsteli forlot møtet før behandlingen av saken. 

Hans Bondal fremmet forslag om åpning for oterfiske for utenbygds på Setningsjøen. Dette er i 

dag forbeholdt innenbygdsboende. Resultater fra prøvefiske har vist at det med fordel kan fiskes 

mer på Setningsjøen. Åpning for en slik ordning vil kunne gi en bedre fiskebestand og større 

inntekter fra fiskekortsalg. En eventuell åpning for dette må gjøres av Atna fiskeforening, men 

med rettighetshavers godkjenning. Hans Bondal, som er fjellstyrets representant i Atna 

Fiskeforening, ønsker med dette å bringe en slik godkjenning tilbake til fiskeforeninga.  

Fjellstyret vurderte forslaget som positivt og ønsker å åpne for oterfiske for utenbygds. 

Vedtatt med 4 av 4 stemmer 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og 

begrunnet, og sendes Sollia fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring av dette vedtak. Parter har rett 

til innsyn i sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 19 

 


