
Protokoll fra kretsmøte i Rennebu 
28/2-2022 kl. 19:00, Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk 
Til stede: Camilla Aas, Ola Oddvar Aas, Odd Roger Eggan, Nils Petter Gundersen, 
Roger Skaret, Synnøve Bruholt, Erik Ramsem, Tormod Eggan, Einar Øverland, Mari 
Stene og Vegard Heggem. 
I tillegg møtte Helge Klungland (styreleder) Oddmund Grefstad og Rune Krogdahl 
(daglig leder) fra Orkla Fellesforvaltning og Arne Nielsen.  
 
Sak 1: Valg av møteleder 
Forslag: Vegard Heggem. Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrere frammøtte. 
Enstemmig godkjent. Mari Stene med fullmakt fra Jon Arne Drugudal, Nils Petter 
Gundersen med fullmakt fra Bjørnar Storslett Hansen, Erik Ramsem med fullmakt fra 
Arne Resell. 
Det kom ønske om å ta de to innsendte sakene (sak 10 og 11) før valg. Møtet hadde 
ikke innvendinger mot det. Protokollen følger utsendt innkalling.  
 
Sak 3: Valg av to personer til å godkjenne protokollen 
Synnøve Bruholt og Tormod Eggan. 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: Trond Brage Kosberg. Enstemmig valgt. 
 
Sak 7: Valg av varamedlem til styret for 1 år 
Valgkomiteens forslag: Joar Fjellstad. Enstemmig valgt. 
 
Sak 8: Valg av representanter til Representantskapet for ett år, samt et 
varamedlem  
Valgkomiteens forslag: Trond Brage Kosberg, Erling Grøtte og Stig Kristiansen. Vara: 
Marius Pettersen. 
Benkeforlag: Mari Stene. 
Trond Brage Kosberg ble valgt under sak 6 og Camilla Aas ble valgt for 2 år i 2021. 
De opptar 2 plasser i RS, så det er 2 igjen.  
Valg: Stig Kristiansen 10 stemmer, Erling Grøtte 4 stemmer, Mari Stene 10 stemmer.  
Stig Kristiansen og Mari Stene ble dermed valgt inn i RS for 2022.  
 
Sak 9: Valg av varamedlem til valgkomite 
Forslag: Bjørnar Storslett Hansen. Enstemmig valgt. 
 
Sak 10: Status drift og økonomi ErT - fremtiden til organisasjonen 
Helge Klungland orienterte om driften og økonomien i Elvene rundt 
Trondheimsfjorden. Arne Nielsen og Nils Petter Gundersen gikk igjennom hvorfor ErT 
bør legges ned. Vegard Heggem gikk igjennom en presentasjon om hvordan det kan 
løses hvis ErT legges ned, noe han mente bør gjøres.  
Kretsmøtet støttet Heggem og henstiller styret om følgende:  



«ErT bør foreslås oppløst på førstkommende årsmøte.  
Begrunnelse: samle fokus og samle laget for å løse kjerneoppgavene våre i en 
krevende tid framover.  
Fortsatt viktig med eksternt samarbeid, men dette kan fint løses på andre måter, selv 
om ErT oppløses. « 
    
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.  
Møtet stemte over forslaget som gruppen hadde foreslått:  
Revidering av gjeldende vedtekter for Orkla Fellesforvaltning. 

Det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av min 2 representanter fra hver valgkrets.  

Arbeidsutvalgets mandat er gjennomgang av gjeldende vedtekter og utarbeidelse av 

forslag til nødvendig tilpasning av gjeldende vedtekter for OFF. 

 

Forslaget fikk 9 stemmer og henstillingen til RS-møtet har dermed støtte fra 
kretsmøtet i Rennebu.  
  
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.   
 
Rennebu _____ 
 
 
Synnøve Bruholt     Tormod Eggan  
 
 
 
 
____________________________  _________________________ 
 


