Protokoll ekstraordinært årsmøte i Alvdal
Grunneierlag SA
Tid og dato: Torsdag 06.05.2021 kl. 21:00
Sted: Huset Aukrust, Alvdal
www.alvdalgrunneierlag.no

Åpning av ekstraordinært årsmøte. Konstituering
Møteleder: Ole Sørhuus, vara Per Bjørn
Behandling: Enstemmig vedtatt.
Vedtak: Ole Sørhuus leder møte.
Antall deltagere:

Gudmund Tronsmoen, Ole Sørhuus, Ola Sandeggen, Torey K. Cothren,
Roger Stormoen, John Stormoen, Erik Thorshaug, Vidar Samuelshaug, Ingar
Molstad, Ingrid Follstad.
Eksterne: Hans Bull, Magnar Tronsmoen

Behandling:

10 stemmeberettiget fremmøtte.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Valg av to til å underskrive protokoll
Behandling: Ingar Moldstad og Ingrid Follstad foreslåes til å underskrive protokoll.
Vedtak:
Ingar Moldstad og Ingrid Follstad velges til å underskrive protokoll.

Saksliste
1. Oppløsning av laget jf. §10 i vedtekter.
Styrets innstilling: Alvdal Grunneierlag SA avvikles snarest, og regnskap og fordringer
skal være oppgjort innen utgangen av 2021. Jaktfelt og fiskelag i Alvdal
vil fra og med driftsåret 2021 forestå drifta sjøl, praktisk og økonomisk.
Det vil være rasjonelt å slå sammen felt og lag der det er ønskelig og
fornuftig. Enhetene blir heretter benevnt som utmarkslag. Disse står fritt
i å kjøpe tjenester fra Alvdal Utmarksråd, regnskapsfører, N. Ø.
Utmarkstjenester, Inatur m.m. Det etableres et Utmarksråd, Alvdal
Utmarksråd, som får forvalteransvar for elg-valdet, og skal være et
koordinerende og rådgivende organ. (Se vedtekter for rådet.) Et
interimsstyre er valgt den 18.01.21, og dette styret forbereder første
årsmøtet. (Se egen innkalling.)
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Økonomisk beholdning i Alvdal Grunneierlag SA gjøres opp/utbetales i
henhold til vedtektene. Det holdes tilbake en sum kr. 100 000,- som
overføres til drift av Alvdal Utmarksråd. Styret i Alvdal Utmarksråd får
i oppgave å avslutte driften av Alvdal Grunneierlag SA i henhold til
ovenstående innen utgangen av 2021.
Behandling:

Styret møtte motstand både på informasjon, sendt bare til
feltledere, og på innhold på foreslått modell. Styret valgte å
kjøre en prøveavstemning. Der falt styrets forslag, og de valgte
dermed å trekke saken.

Vedtak:

Saken utsettes.

Ekstraordinært årsmøte ble hevet kl. 23:20
Underskrift Protokoll
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboken er i samsvar med det som ble
vedtatt i møte 06.05.2021.

Ingar Moldstad
Bekreftet godkjent pr. epost
Alvdal 14.05.2021

Ingrid Follstad
Bekreftet godkjent pr. epost
Alvdal 20.05.2021

Hans Bull, Sekretær
Nord-Østerdal Utmarkstjenester
Huset Aukrust, Alvdal 06.05.2021
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