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ST 1/2018 Godkjenning av innkalling / protokoll 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
 

 
 
Innkalling og protokoll godkjennes-enstemmig  

 
Sekretariatet ser på muligheten for å kunne legge ut saker etter hvert som sakene er ferdig i 
forkant av styremøtene.  
 
 
 

ST 2/2018 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 

 
 
Delegerte saker tas til orientering – enstemmig 
 
 
 



DS 1/2018 Dispensasjon fra motorferdselforbudet. Bruk sv snøskuter til nedtaking av 
gammel telekabel. - Motorferdsel - Saltfjellet landskapsvernområde - Eltel Networks AS 

DS 2/2018 Dispensasjon motorferdsel i utmark - Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - 
Beiarn Beitelag - Frøydis Forsmo 

DS 3/2018 Dispensasjon fra  motorferdselsforbudet - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - 
Rana Turistforening - Krukkistua 

DS 4/2018 Dispensasjon fra motroferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde for 
frakt av ved til privat hytte 

DS 5/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og 
Saltfjelletlandskapsvernområde - Rana Turistforening - Saltfjellstua 

DS 6/2018 Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon 
fra motorferdselsforbudet - Gildeskål jeger- og fiskeforening 

DS 7/2018 Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Stor-Rosna - Junkerdal 
nasjonalpark - Stein Erik Hansen 

DS 8/2018 Dispensasjon fra verneforskriften - Saltfjellet-landskapsvernomrpde - Saltdal 
jeger- og fiskerforening 

DS 9/2018 Dispensasjon fra motorferdslesforbudet .  - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - 
Rana Turistforening - Blakkådalshytta 

DS 10/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gåsvatnan landskapsvernområde - 
Astrid Marie Nilsen 

DS 11/2018 Sjunkhatten, Rago, Làhko, Saltfjellet-Svartisen og Junkerdal nasjonalpark - 
Dispensasjon til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Salten 

DS 12/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved ned fra jarbrufjell 
ned til Tømmerdal - Gåsvatnan landskapsvernområde - Arild Rånes 

DS 13/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet Saltfjell - Svartisen nasjonalpark - 
Bodø og Omegns Turistforening 

DS 14/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde. 
23-25/2 Terje Berg 

DS 15/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet . Helikoptertransport til Midtistus, 
Bjøllåvasstus og Tpkeheimen - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Bodø og Omegns 
Turistforening 

DS 16/2018 Dispensasjon for preparering av løypetraseog for gjennomføring av  
Reinhornrennet 2018 - Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - IL  Stormfjell - Beiarn 

DS 17/2018 Dispensasjon fra motorferdselsforbudet. Transport til Jordbruhytta og 
Tverrbrennstua. - Bodø & Omegn Turistforening 

DS 18/2018 Søknad om dispensasjon - Motorferdsel - Gåsvatnan landskapsvernområde - 
Kjetil Bjørnback 



ST 3/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
 
 
Styret tar referatsakene til orientering – enstemmig 
 
 

RS 1/2018 Vedr anmodning om omgjøring av vedtak - Utvidelse av hytte og bygging av 
platting - Gåsvatnan landskapsvernområde - Bodø 

RS 2/2018 Orientering - Reingjerde som må forhøyes på enkelte områder grunnet snø - 
Semska - Sørelva - Bane Nor 

RS 3/2018 Referat fra prosjektgruppemøte den 22. januar 

RS 4/2018 Avgjørelse i klagesak - Tillatelse til jakttrening med hund - Semska-Stødi 
naturreservat 

RS 5/2018 Svar fra NVE - Konkret forespørsel - Kryssing av elv ved Hola ifb. uttak / hogst 
av gran i Sjunkhatten nasjonalpark - Valnesfjorden - Fauske kommune. NVEs referanse: 
201800499-2 

RS 6/2018 Miljødirektoratets tilrådning om utvidelse og revisjon av Saltfjellet-Svartisen 

RS 7/2018 Utsetting av viltkamera med åte og utlegging av kunstige reir 

RS 8/2018 Invitasjon til deltagelse i referansegruppe ved arbeidet med Besøksstrategi for 
Rago nasjonalpark 

RS 9/2018 Uttak av gran fra Jarbrudalen Gåsvatnan landskapsvernområde 

RS 10/2018 Vedtak i klagesak - Hogst av gran - Tollådalen - Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark 

ST 4/2018 Valg av nestleder og medlem av arbeidsutvalget for Midtre 
Nordland nasjonalparkstyre 2018-2019 

Forslag til vedtak 
Følgende samisk representant velges til arbeidsutvalget:  
 
Nestleder……….. 
 
Følgende velges til vara for samisk representant: 
 

1. Ingen innstilling 
2. Ingen innstilling 
3. Ingen innstilling 

 



Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
Forslag fra Sametingsrepresentantene:  
 
Nestleder Inga-Lill Sundset. Vara for samisk representant 1 Sara Pavall, 2 Kurt Gaup 
og 3 Per Thomas Kuhmunen.  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Følgende samisk representant velges til arbeidsutvalget:  
 
Nestleder Inga-Lill Sundset  
 
Følgende velges til vara for samisk representant: 
 

1 Sara Pavall 
2 Kurt Gaup 
3 Per Thomas Kuhmunen  

 
 
 
 

ST 5/2018 Midtre Nordland nasjonalparkstyre økonomi 2018 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret tar saken til orientering 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
Sekretariatet vurderer om det er nok midler til å kunne utføre kommende arbeid med 
besøksstrategier. Hvis økonomien ikke er tilstrekkelig sendes eget brev til 
Miljødirektoratet.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 6/2018 Sjunkhatten nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
tilrettelegging av løype Røsvik-Færøy - Trond Nyquist 

Forslag til vedtak 
Trond Nyquist gis avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Sjunkhatten 
nasjonalpark for bruk av snøscooter til preparering av løype mellom Røsvik-Færøy i Sørfold 
kommune i henhold til § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften.    
 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
Styrets behandling: 
 
Forslag fra Lars Evjenth: 
 
Det gis løyve til 2 turer med 2 snøscootere med klart formål å legge til rette traseen. 
Dispensasjonen hjemles i § 4 i verneforskriften. Styret vurderer at totalbelastningen 
ikke vil øke med dette tiltaket 
 
Vilkår for dispensasjon: 
 

 Gjelder i tidsrommet 1. januar – til 1. mai hver sesong for 2018 og 2019.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Det gis løyve til 2 turer med 2 snøscootere med klart formål å legge til rette traseen. 
Dispensasjonen hjemles i § 4 i verneforskriften. Styret vurderer at totalbelastningen 
ikke vil øke med dette tiltaket 
 
Vilkår for dispensasjon: 
 

 Gjelder i tidsrommet 1. januar – til 1. mai hver sesong for 2018 og 2019.  

 
 
 
 

ST 7/2018 Sjunkhatten nasjonalpark - Fylkesdelplan Sjunkan-Misten - Veien 
videre 

Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret tar saken til orientering   
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 



 
Styrets behandling: 
 
Forslag fra Geir Waage:  
 
Nasjonalparkstyret tar saken til orientering. Nasjonalparkstyret oppfordrer kommunene 
og Nordland fylkeskommune til å avklare fremdriften og innretning i prosjektet.  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Nasjonalparkstyret tar saken til orientering. Nasjonalparkstyret oppfordrer kommunene 
og Nordland fylkeskommune til å avklare fremdriften og innretning i prosjektet.  
 
 
 

ST 8/2018 Làhko nasjonalpark - klage på vedtak om dispensasjon fra 
verneforskriften til utvidelse av uthus og etablering av gangvei/platt - 
Glomfjord jeger- og fiskeforening 

Forslag til vedtak 
Klage fra Glomfjord jeger- og fiskeforening på vedtak 1 og 2 i styresak 60/2017 for Midtre 
Nordlandnasjonalparkstyre den 19.12.2017 tas ikke til følge. Klagen oversendes klageinstansen, 
Miljødirektoratet for endelig behandling. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
Styrets behandling:  
 
Forslag fra Monika Sandaa: 
 
Vedtak 1:  
 
Glomfjord jeger- og fiskeforening gis dispensasjon til utvidelse av uthus på inntil 5 m2 
iht. § 4 i verneforskriften i Làhko nasjonalpark 
 
Dette gjelder de omsøkte Fiskvasshytta, Svalvannshytta, Sundvasshytta og 
Gåsvasshytta. Dette med bakgrunn i at tiltaket vil ikke påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Tiltaket strider ikke mot vernevedtakets formål. Dette er en dispensasjon 
som kun gis med bakgrunn i at det er foreningshytter og de da anses som et tilbud til 
allmennheten og gjelder ikke private hytter. 
 
Det er kun snakk om en mindre utvidelse av bygningsmassen (under 10m2) og vil ikke 
innebære en kapasitetsøkning på overnatting på hyttene eller bruksendring av 
eksisterende bygningsmasse.  
 
Denne økningen i lagerkapasitet anses å ivareta den økningen som trengs for å ivareta 
den økningen som trengs for å serve antall utleiedøgn i sesongen. 
 



Det kan ikke påregnes ytterligere dispensasjon for økt lagerkapasitet i fremtiden.  
 
Styrets vedtak – enstemmig:  
 
Glomfjord jeger- og fiskeforening gis dispensasjon til utvidelse av uthus på inntil 5 m2 
iht. § 4 i verneforskriften i Làhko nasjonalpark 
 
Dette gjelder de omsøkte Fiskvasshytta, Svalvannshytta, Sundvasshytta og 
Gåsvasshytta. Dette med bakgrunn i at tiltaket vil ikke påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Tiltaket strider ikke mot vernevedtakets formål. Dette er en dispensasjon 
som kun gis med bakgrunn i at det er foreningshytter og de da anses som et tilbud til 
allmennheten og gjelder ikke private hytter. 
 
Det er kun snakk om en mindre utvidelse av bygningsmassen (under 10m2) og vil ikke 
innebære en kapasitetsøkning på overnatting på hyttene eller bruksendring av 
eksisterende bygningsmasse.  
 
Denne økningen i lagerkapasitet anses å ivareta den økningen som trengs for å ivareta 
den økningen som trengs for å serve antall utleiedøgn i sesongen. 
 
Det kan ikke påregnes ytterligere dispensasjon for økt lagerkapasitet i fremtiden.  

  
 
 

ST 9/2018 Junkerdalsura naturreservat - Søknad om dispensasjon for 
oppsetting av varselskilt om rasfare - Statens Vegvesen 

 

Forslag til vedtak 
Statens Vegvesen v/Siv Annie Henriksen gis dispensasjon for oppsetting av varselskilt 
innenfor Junkerdalsura naturreservat (kap. IV pkt. 3 i verneforskriften)  
Dispensasjon gis etter naturmangfoldlovens §48.  
 
Det settes følgende vilkår for dispensasjonen:  

 Utforming og oppsett av skilt skal være i samsvar med beskrivelse i søknaden. 
 Fundamentering av skiltet avgjøres etter befaring på barmark  
 Tiltaket skal gjennomføres mest mulig hensynsfullt og skånsomt i forhold til 

verneverdiene. 
 Grus/sand til sement må hentes utenfor reservatet. 
 Varselskiltene som er oppsatt innenfor naturreservatet skal holdes ved like av Statens 

Vegvesen og fjernes hvis de ikke har noen funksjon. 
 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
 



Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 10/2018 Junkerdalsura naturreservat - Turmål og fare for steinras 

Forslag til vedtak 
Publikum må gis god og tydelig informasjon om faren for steinras inne i Junkerdalsura.  
 

-Ved innfallsportene til ura bør det informeres om bakgrunnen for rasfaren;  
geologien i området og under hvilke forhold rasfaren er størst. 

 
-Stier som fører inn / ned til ura bør skiltes med varselskilt om fare for steinras 
 
-Nasjonalparkstyret vil ikke være ansvarlig for å arrangere eller delta ved guidete 
turer inn i Junkerdalsura 
 
-Informasjonsmateriell som omtaler selve Junkerdalsura som turmål bør endres 
og det bør Informeres godt om faren for steinras inne i ura. 

 
Det bevilges ikke tiltaksmidler til tilrettelegging inne i Junkerdalsura 
  

-Informasjonstavle og vedskjul på rasteplassen i Trekta fjernes. 
 

 -Annen tilrettelegging på rasteplassen i Trekta bør også fjernes; benker og  
 bålstativ 
 
Framtidig tilrettelegging for besøk i området og bruk av nåværende Rv 77 over 
Tjørnfjellet avklares i forbindelse med utarbeiding av Besøksstategi for naturreservatet. 
Eventuell ny tilrettelegging innenfor naturreservatet må avklares i forhold til i 
naturmangfoldlovens § 48. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 



ST 11/2018 Råd / Innspill fra Rådgivende Utvalg angående medvirkning ved 
revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark 

Forslag til vedtak: 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre tar Rådgivende Utvalgs innspill og råd til orientering 
og omgjør vedtak 3 i sak 33/2017, opprettelse av ei arbeidsgruppe for arbeidet med 
revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark.  
 
Det opprettes ei referansegruppe for arbeidet med revidering av forvaltningsplan for 
Junkerdal nasjonalpark, og følgende inviteres til å sitte i denne gruppa:  

Fauske kommune – 1 representant  
Saltdal kommune - 1 representant 
Balvatnet reinbeitedistrikt – 1 representant 
Svensk sameby – 1 representant 
Statskog Salten – 1 representant 
Forum for natur og friluftsliv – 2 representanter  
Reiselivsnæringen – 1 representant  
Bonde og småbrukarlaget – 1 representant  
Bondelaget – 1 representant 
Salten Friluftsråd – 1 representant 

 
 

Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre - 05.03.2018  
 
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 12/2018 Status for arbeid med besøksstratgier i Midtre Nordland 

Forslag til vedtak 
Styret tar status for arbeid med besøksstrategier i områder Midtre Nordland 
nasjonalparkstyre har forvaltningsansvar for til orientering. 
 
Styret opprettholder fremdriftsplanen for Rago nasjonalpark og Sjunkhatten 
nasjonalpark vedtatt i styresak 4/2017. 
 
I Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark, Láhko nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark 
følger arbeidet med besøksstrategi arbeidet med forvaltningsplaner for parkene.  
Det er et mål at besøksstrategiene ferdigstilles innen utgangen av 2020. 
 
Styret holdes løpende oppdatert om fremdriften i arbeidet med besøksstrategier for 
nasjonalparkene i Midtre Nordland gjennom arbeidsutvalget og fremdriftsplanene 
justeres ved behov.  
 



Norsk institutt for naturforskning (NINA) inviteres til styremøte i juni for å presentere 
resultatene fra brukerundersøkelsen gjennomført i 2017.  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 13/2018 Oppfølging av rådgivende utvalgssak 18.12.2017 

 

Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret tar saken opp med regjeringa/departementet neste gang styret er på besøk.   
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 14/2018 Dispensasjon for motorisert ferdsel i Saltfjellet 
landskapsvernområde. - Helegelandskraft 

 

Forslag til vedtak 
Helgelandkraft gis følgende dispensasjoner fra motorferdselsforbudet i Saltfjellet 
landskapsvernområde, jfr Kap. IV punkt 8 i verneforskriften. 
 
VEDTAK 1. 
Dispensasjonen for bruk av snøskuter og helikopter i forbindelse med drift, vedlikehold og 
avbruddssituasjoner på kraftlinja fra Stokkabekken opp til Polarsirkelsenteret. 
 
Denne dispensasjonen gis på følgende vilkår: 



 Dispensasjonen for bruk av snøskuter gjelder kun på frossen snødekt mark. 

 
VEDTAK 2  
Dispensasjonen for bruk av ATV (eller tilsvarende) i forbindelse med avbruddsituasjoner 
på kraftlinja fra Stokkabekken og opp til Polarsirkelsenteret. 
 
Denne dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder kun dersom det skal fraktes utstyr som er tyngre enn 100 kg. 
 Denne dispensasjonen kan ikke nyttes til ren persontransport. 
 Før dispensasjonen nyttes i området 200 m rett nord for Stokkabekken skal dere ha 

kunnskap om forekomst av Stallotufta der. 

 
 
 
 
 
 
For begge vedtaka gjeler: 

 Dispensasjonen gjelder fra dags dato til forskriftene for Saltfjellet landskapsvernområde 
er endret 

 Dispensasjonene gjelder i området mellom E6 og kraftlinja. 
 Før dispensasjonene nytte skal det gis melding til Kristian Sivertsen, Fjelltjenesten i 

Nordland (Tlf. 988 42329) (send SMS) som er ansvarlig for oppsynet i «Verneområdene 
på Saltfjellet» 

 Dersom det er rein i området skal det vises særskilt hensyn til denne og før helikopter 
nyttes skal et gis melding til Saltfjellet reinbeitedistrikt. 

Dispensasjonene gis med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. 
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 15/2018 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og utvikling av 
randsone/innfallsport 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre takker nei til deres forespørsel om å delta i ei prosjektgruppe 
som skal utrede bruken av Svartisen området.  
 



Som forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ønsker vi å utøve vårt 
forvaltningsansvar uten at det kan stilles spørsmål ved vår habilitet. Engenbreen ligger nært opp 
til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og vi registrerer at et av prosjektene som her planlegges 
(nasjonal Turiststi fra kaia ved sjøen, om Tåkeheimen opp på Helgelandsbukken) vil kreve 
dispensasjoner fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre skal utarbeide en besøkstrategi for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark (Verneområdene på Saltfjellet). Dette arbeidet vil starte opp for fullt når ny 
avgrensningene og nye forskriftene for verneområdene er vedtatt av kongen i statsråd.  
 
Besøksstratergien for «Verneområdene på Saltfjellet» skal være ferdigstilt i løpet av 2019. 
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å ha en observatørrolle i prosjektet. Dette medfører at 
vi kan holde oss orienterte om deres prosjekt og også oppdatere dere i forhold til 
«Besøksstratergien for Saltfjellet».  
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Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Som innstillingen 
 
 
 

ST 16/2018 Avslag på søknad om å bygge elementlavo (plankelavo) ved 
Hessihompvatnet,- Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Jon -Anders 
Kuhmunen 

Forslag til vedtak 
Jon-Anders Kuhmunen gis avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-
Svartisen nasjonalpark for å bygge elementlavo (plankelavo) ved Hessihompvatnet, innen 
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, jfr. forskriftens kap. IV punkt 1.1.  
 
Omsøkte byggverk vil kunne skape presedens for andre tilsvarende søknader og tiltaket vurderes 
å være i strid med verneformålet med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og kan påvirke 
verneverdiene negativt. 
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Styrets behandling: 
 
Styret vurderte Per Thomas Kuhmunens habilitet i saken. Konklusjon: Per Thomas 
Kuhmunen var habil i saken.  
 
Forslag fra Monika Sande: 



 
Jon Anders Kuhmunen gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for å bygge en elementlavo ved Hessihompvatnet.  
 
Dispensasjon gis med vilkår om at elementlavoen godkjennes i distriktsplanen. Det 
vises til at elementlavoen er knyttet til reindrift og dermed ikke danner presedens. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  
 
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Jon Anders Kuhmunen gis dispensasjon fra verneforskriften for Saltfjellet-Svartisen 
nasjonalpark for å bygge en elementlavo ved Hessihompvatnet.  
 
Dispensasjon gis med vilkår om at elementlavoen godkjennes i distriktsplanen. Det 
vises til at elementlavoen er knyttet til reindrift og dermed ikke danner presedens. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  

 
 
 
 

ST 17/2018 Gjenopptatt sak ST 91/2012 - Søknad om utvidelse av 
eksisterende uthus ved hytte - Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Saltfjellet reinbeitedistrikt om 
utvidelse av uthus ved hytte i Stalluroggi i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
 
Fylkesmannen i Nordland har en påbegynt sak angående krav om retting, og avslaget 
oversendes slik at denne prosessen kan sluttføres.  
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Styrets behandling: 
 
Saken utsettes og Saltfjellet reinbeitedistrikt blir oppfordret å komme på neste 
styremøte for å informere om sitt syn i saken.  

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
 

Saken utsettes og Saltfjellet reinbeitedistrikt blir oppfordret å komme på neste 
styremøte for å informere om sitt syn i saken.  
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Styrets behandling:  
 
Saltfjellet reinbeitedistriktet v/ Per Thomas Kuhmunen orienterte om saken etter ønske 
fra styret. På bakgrunn av fremkommet opplysninger i saken, sendes saken tilbake til 
sekretariatet for ny gjennomgang av saken.  
 
Saken foreslås derfor utsatt til neste styremøte.  
 

Styrets vedtak – enstemmig: 
 
Saken utsettes til neste styremøte 
 
 
 

ST 18/2018 Spørsmål/Svar 
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Opplæringsdag for nye styre- og varamedlemmer blir lagt til onsdag 2. mai 2018.  
 
 


