
Protokoll fra kretsmøte i Rennebu 
28/2-2023 kl. 19:00, Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk 
Til stede: Nils Petter Gundersen, Tormod Eggan, Ragnhild Øverland, Einar Øverland, 
Joar Fjellstad, Trond-Brage Kosberg, Krister Hoel, Eirik Rokkones og Ola Rokkones.   
I tillegg møtte Helge Klungland (styreleder) og Rune Krogdahl (daglig leder) fra Orkla 
Fellesforvaltning 
 
Sak 1: Valg av møteleder 
Forslag: Helge Klungland. Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrere frammøtte. 
Enstemmig godkjent.  
 
Sak 3: Valg av to personer til å godkjenne protokollen 
Joar Fjellstad og Tormod Eggan. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 4: Framleggelse av styrets forslag til årsmelding og regnskap for 2022 
Rune Krogdahl gikk igjennom hvordan de lovpålagte arbeidsoppgavene ble løst i 
2022. Enkelte i kretsen hadde spørsmål om konsesjonsrevidering og ønske om 
gytegroptelling over flere strekninger i øvre deler. Regnskap for 2022 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 2023.  
 
Sak 6: Valg av 1 styremedlem for 2 år 
Valgkomiteens forslag: Mari Stene. Enstemmig valgt. 
 
Sak 7: Valg av varamedlem til styret for 1 år 
Valgkomiteens forslag: Mikkel Andre Myrmo. Enstemmig valgt. 
 
Sak 8: Valg av representanter til Representantskapet for ett år, samt et 
varamedlem  
Valgkomiteens forslag: Ola Oddvar Aas og Stig Kristiansen. Vara: Joar Fjellstad. 
Mari Stene ble valgt under sak 6 og Trond Brage Kosberg ble valgt for 2 år i 2022. De 
opptar 2 plasser i RS, så det er 2 igjen. Enstemmig valgt. 
 
Sak 9: Valg av varamedlem til valgkomite 
Forslag: Joar Fjellstad  
  
Sak 10: Orientere om aktuelle saker 
Dette ble gjort igjennom årsmeldingen.   
 
Sak 11: Oppnevne aktuelle komiteer / utvalg 
Det kom ingen innspill på å oppnevne noen komiteer eller utvalg.   
 
 
Referent: Rune Krogdahl 
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