
 
 
 
 

 

 

STIFTELSE AV FJELL-FORSK-NETT 

Endelig referat.  

 

Dato: 3.2.2015.  

Sted: Gardermoen 

Til stede: Odd Inge Vistad, NINA; Anne Sigrid Haugset, Trøndelag forskning og utvikling; Katrina 

Rønningen og Bjørn Egil Flø, Bygdeforskning; Håvard Teigen, HIL; Tor Arnesen og Kjell Overvåg, 

Østlandsforskning; Eivind Brendehaug, Vestlandsforskning; Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning; 

Per Ingvar Haukeland, Telemarksforskning; Tor Lunnan, Bioforsk; Terje Skjeggedal, NTNU; Hanne 

Astrup Velure, politiker/næringsdrivende; Ola Idar Løkken, Oppland fylkeskommune.  

 

ÅRSMØTE 

1. Konstituering 

Håvard Teigen ble valgt til møteleder og Kjell Overvåg til referent. Sakslisten ble godkjent 

med følgende tillegg: Konstituering tas inn som et nytt punkt nr. 1.  

 

2. Statutter for nettverket 

Eivind Brendehaug presenterte interimstyrets forslag til statutter, og interimstyrets forslag til 

endringer etter at forslaget ble distribuert til deltakerne. Det kom inn en rekke forslag til 

endringer og tillegg. De vesentligste forslagene var at nettverket organiseres som en 

forening, at det også skal velges 2 vararepresentanter, at vekselsvis 2 og 3 av 

styremedlemmene og en vararepresentant velges på hvert årsmøte, at styret skal ha en 

leder, nestleder og kasserer, og at styreleder velges på hvert årsmøte.  

Statuttene med endringsforslag ble vedtatt.  

 

3. Valg av styre, styreleder og valgkomite. 

Eivind Brendehaug presenterte interimstyrets forslag til styre og vararepresentanter. I møtet 

kom det forslag om Per Ingvar Haukeland som styrerepresentant, og Maria Almli som 

vararepresentant. Dette ble vedtatt. Styret består dermed av følgende personer: Per Ingvar 

Haukeland, Odd Inge Vistad, Ingrid Bay-Larsen, Kjell Overvåg og Hanne Astrup Velure. Ingrid 

Bay-Larsen og Kjell Overvåg ble valgt for 2 år, og de andre for 4 år. Maria Almli og Magnus 

Kjeldsberg ble valgt som vararepresentanter.  



 
 
 
 

 

Interimstyret foreslo Odd Inge Vistad som styreleder. På møtet ble Kjell Overvåg foreslått 

som leder. Odd Inge Vistad trakk sitt kandidatur. Kjell Overvåg ble valgt som styreleder.  

Interimstyret forslo Terje Skjeggedal og Bjørn-Egil Flø som medlemmer i valgkomiteen. Dette 

ble vedtatt. Bjørn-Egil Flø ble valgt som leder for valgkomiteen.    

 

 

MEDLEMSMØTE 

1. Utviklingsmidlene for fjellområdene 

Ola Idar Løkken fra Oppland fylkeskommunen orienterte om utviklingsmidlene for 

fjellområdene. Oppland fylkeskommune har fått myndighet til å administrere dette 

programmet på vegne av KMD. Det har så langt blitt bevilget 10 millioner over 3 år. Det er 

brukt ca 7 millioner så langt, hovedsakelig på prosjekter innen fjellmat. Fremover vil 

hovedinnsatsområdet være «fjellet som fritidsarena». Noe av dette ønsker de skal være 

forskningsrettet. Ikke helt klart hvordan dette skal lyses ut. I etterfølgende diskusjon kom det 

blant annet fram at dette kan være en god anledning for fjell-forsk-nett til å utarbeide 

prosjektforslag.  

 

2. Tidsskriftet utmark 

Tor Arnesen orienterte om status for tidsskriftet. Tidsskriftet er nå forankret i 

Østlandsforskning, med Terje Skjeggedal og Tor Arnesen som redaktører og også utførere av 

alt annet arbeid knyttet til tidsskriftet (redaksjonelt og teknisk arbeid). Det er ønskelig at 

styret i fjell-forsk-nett kan drøfte om nettverket kan overta ansvaret for tidsskriftet. 

Østlandsforskning kan fortsatt bidra med noen ressurser. Flere ytret støtte til denne ideen.  

 

3. Fjellkonferansen 2015 

Kjell Overvåg orienterte om den planlagte fjellkonferansen 10. og 11. desember 2015. Fjell-

forsk-nett vil være arrangører sammen med Fjellnettverket og Oppland fylkeskommune.  Det 

skal ikke være en forskerkonferanse med paper ol., men en konferanse som setter kunnskap 

og forskning på fjellområder på dagsorden, sammen med andre relevante temaer. Styret vil 

jobbe videre med dette.   

 

Referent: Kjell Overvåg, 20.2.2015.  


