
Protokoll fra kretsmøte i Meldal 
3/3-2022 kl. 19:00, Landbrukssenteret Midt, Meldal 
Til stede: Harald Skagemo, Arne Nielsen, Per Inge Engen med fullmakt, Svein 
Mosbrynd Voll med fullmakt, Sondre Rikstad, Rolf Løvset, Sivert Dombu, Erik 
Karlstad, Hallgeir Jordet med fullmakt, Olav Ree, Ola Sølberg, Leif Anders Wold, 
Arve Bugten og Oddmund Grefstad.  
I tillegg møtte Helge Klungland (styreleder) fra styret, samt Rune Krogdahl (daglig 
leder) fra Orkla Fellesforvaltning og Nils Petter Gundersen.  
 
Sak 1: Valg av møteleder 
Forslag: Helge Klungland. Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrere frammøtte. 
Enstemmig godkjent. Per Inge Engen med fullmakt Astrid H. Gunnesmo, Svein 
Mosbrynd Voll med fullmakt fra Martin Mosbrynd, Hallgeir Jordet med fullmakt Eivind 
Rindal. 
 
Sak 3:Valg av to personer til å godkjenne protokollen 
Ola Sølberg og Sondre Rikstad. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 4:Framleggelse av styrets forslag til årsmelding og regnskap for 2021 
Rune Krogdahl gikk igjennom hvordan de lovpålagte arbeidsoppgavene ble løst i 
2021. Regnskap for 2021 ble lagt fram og gått igjennom. 
 
Sak 5:Framleggelse av styrets forslag til handlings- og arbeidsplan, budsjett, 
samt saksliste til ordinært RS-møte 
Rune Krogdahl gikk igjennom forslag til handlingsplan og budsjett for 2022. Innkalling 
med saksliste for RS-møte ble lagt fram.   
 
Sak 6:Valg av 1 styremedlem for 2 år 
Valgkomiteens forslag: Erik Dragset. Enstemmig valgt. 
 
Sak 7: Valg av varamedlem til styret for 1 år 
Valgkomiteens forslag: Harald Skagemo. Enstemmig valgt. 
 
Sak 8: Valg av representanter til Representantskapet for ett år, samt et 
varamedlem  
Valgkomiteens forslag: Erik Dragset, Olav Kvam, Erik Kalstad og Harald Skagemo. 
Vara: Marius Pettersen. 
Erik Dragset ble valgt under sak 6 og Oddmund Grefstad ble valgt for 2 år i 2021. De 
opptar 2 plasser i RS, så det er 3 igjen. Alle enstemmig valgt. 
 
Sak 9: Valg av varamedlem til valgkomite 
Forslag: Ola Sølberg. Enstemmig valgt. 
 
Sak 10: Status drift og økonomi ErT - fremtiden til organisasjonen 
Helge Klungland orienterte om driften og økonomien i Elvene rundt 
Trondheimsfjorden. Oddmund Grefstad gikk igjennom Vegard Heggem sin 
presentasjon fra kretsmøtet i Rennebu og ønsket at kretsen skulle slutte seg til 
samme henstilling som Rennebu til RS-møtet – et ønske om å legge ned ErT. Arne 
Nielsen og Nils Petter Gundersen oppfordret møtet til å gjøre som Rennebu. Helge 
Klungland orienterte om hvilke 2 vedtak som ble tatt på siste årsmøte; 1. Undersøke 
interessen om et regionalt samarbeid i ErT sine medlemselver og 2. Undersøke 



interessen for et større regionalt samarbeid i Trøndelag. At ErT skal fortsette som i 
sin nåværende form så Årsmøtet i ErT på som usannsynlig, men man mente at man 
bør etablere et regionalt samarbeid som utfyller jobben som NL og de lokale 
forvaltningslagene utfører pr i dag. 

Møtet diskuterte om man skulle stemme for et forslag som Rennebu, men med noe 
annen tekst. Møtet ønsket ikke å stemme over forslaget.  

Etter hvert ble det enighet i møtet om at ErT har ingen framtid, men at et regionalt 
samarbeid i en eller annen form er både ønsket og nødvendig. 

 
Sak 11: Behov for revidering av gjeldende vedtekter for Orkla 
Fellesforvaltning? 
Helge Klungland orienterte om at det var forberedt en sak om vedtaksendringer i 
forbindelse med kommunesammenslåingen på det kommende RS-møte.  
Nils Petter Gundersen og Arne Nielsen fra gruppen som hadde foreslått saken gikk 
igjennom hvorfor saken var meldt inn.  
Helge Klungland skisserte følgende prosess: det nye styret tar en grundig 
gjennomgang av vedtektene og legger så fram sitt forslag til RS. RS velger så videre 
forløp. Møtet støttet dette. 
  
Sak 12: Orientere om aktuelle saker 
Dette ble gjort igjennom årsmeldingen.   
 
Sak 13: Oppnevne aktuelle komiteer / utvalg 
Det kom ingen innspill på å oppnevne noen komiteer eller utvalg.   
 
Meldal  __________________ 
 
 
Ola Sølberg      Sondre Rikstad  
 
 
 
 
____________________________  _________________________ 
 


