
Protokoll fra årsmøte  
i Freimarkas venner  
Sted: Frei Grendahus 
Tidspunkt: 16. februar 2016. 
17 stemmeberetige medlemmer møtte. 
 
Saksliste: 
1. Valg av møteleder: Leif Furre 
    Valg av referent: Helge Maur 
    Valg av to til å skrive under møteboka: Olav Inge Birkelund og Stig Håholm. 
2. Godkjenning av sakliste og innkalling. 
3. Årsberetning godkjent og legges ved protokollen. 
4. Regnskap godkjent og legges ved protokollen. 
5. Arbeidsplan for kommende år godkjent og legges ved protokollen. 
6. Budsjett med fastsetting av kontingent godkjent og legges ved protokollen 
7. Vedtektsendring 
Styreleder velges for ett år, øvrige styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmer velges for ett år. 
Styret for 2016 får da følgende funksjonstid: styreleder ett år, nestleder og sekretær to år, kasserer og 
styremedlem ett år. 
8. Valg av styreleder: Leif Furre. 
9. Valg av nestleder: Alf Gundersen. 
10. Valg av kasserer: Rein Are Jensen. 
11. Valg av sekretær: Per Kvalvik. 
12. Valg av styremedlem: Geir Haanshuus. 
13. Valg av to varamedlemmer: Helge Maur, Egil Djupvik. 
14. Valg av revisor: Tor Gundersen. 
15. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen: Johan Arnt Solli Sæther (leder), valgt for 3 år, Olaf 
Torvik, valgt for 2 år, og Trond Wollan, valgt for 1 år. 
 
 
 
Vedlegg til årsmøteprotokoll 
 
3. Årsberetning. 
Freimarkas venner ble stiftet 25. november 2015. Fram til stiftelsesmøtet arbeidet vi med å få på plass 
logo for foreninga og vår hjemmeside. Etter at Freimarkas venner ble stiftet har styret arbeidet med å 
få på plass bankforbindelse, registrering i Brønnøysundregisteret, samt medlemsverving. Vi har over 
200 medlemmer så langt. Utsendelse av medlemskontigent har tatt noe tid, men vi regner med å være i 
rute ganske snart.  
Av praktiske tiltak rettet mot friluftslivet på Frei har vi fortsatt det arbeidet Frei Idrettslag startet i 
2014 med å lage en vei fra Svenskesvingen til skogsveiene på Prestmyra. Vi har søkt Kristiansund 
kommune om godkjenning av det som er gjort. I tillegg har vi søkt om å få gruse opp den traseen som 
ligger der. Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har kommet med kritiske merknader til de 
planer vi har søkt om. Dette har vi gitt svar på i et skriv til Kristiansund kommune og vi avventer den 
videre saksbehandling. Vi har planer om å utvide den lysløypa som ligger i området, slik at vi får en 
rundløype på om lag 3 km. Men det avhenger av et positivt svar på vår søknad. Vi har også et ønske 
om å utbedre stien som går fra Storbakken mot Freikollen. Vi har søkt grunneierne i området om 
tillatelse, men vi har ikke fått svar. Vi har også vært i kontakt med Kristiansund kommune om en 
markaplan for Frei. Kristiansund kommune eier i dag store skogsområder på Frei og vi mener det er 
viktig at det blir utarbeidet en plan for området slik at vi som er interessert i friluftslivet på Frei har 
noe og forholde oss til.  
 
 



4. Regnskap. 
Freimarkas venner har hatt noen kostnader ved oppstart av foreningen, og det blir tatt med i 
regnskapet for 2016. 
 
5. Arbeidsplan for kommende år 
Freimarkas venner vil arbeide med å få realisert den rundløypa som tidligere nevnt. Ellers vil vi ta 
kontakt med aktuelle grunneiere med forespørsel om kvisting og tilrettelegging av stier som er mye 
brukt i dag. Vi ser at der det er størst ferdsel har det en tendens til at stiene blir ødelagt i områder med 
myr. Dette fører til at det blir laget nye stier rundt de dårligste partiene. Vi ønsker å legge klopper og 
bruer over de dårlige områdene der det er størst trafikk. I samarbeid med grunneiere og kommunen 
ønsker vi å sette opp noen flere infotavler om turmulighetene i marka. Det har vært gjort mye godt 
arbeid av Kristiansund og Nordmøre Turistforening og Fosna Rotaryklubb tidligere, men vi ser at det 
er behov for å ta en ny gjennomgang for å merke turløypene bedre enkelte steder. Freimarkas venner 
ønsker at det blir utarbeidet en kommunal plan for bruken av marka, og vi vil ta kontakt med 
kommunen for at det blir laget en plan for friluftsaktiviteter i marka. Dette må skje i samarbeid med 
grunneiere og frivillige organisasjoner. 
Fra årsmøtedeltakerne kom det innspill om å utvikle området rundt gapahuken ved Freivannet. Likeså 
kom det ønske om at foreningen skal prøve å få gitt ut et turkart merket med forskjellige farger på de 
ulike rutene i marka. Disse forslagene ble enstemmig vedtatt tilføyd i areidsplanen. 
 
6. Budsjett med fastsetting av kontigent 
Kontingenten for 2016 ble fastsatt til kr. 200 på stiftelsesmøtet. Vi har ikke tallmateriale til å fastsette 
noe budsjett for 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olav Inge Birkelund                                                 Stig Håholm 
(sign.)                                                                                 (sign.) 


