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1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår
Styrets Årsberetning
Styret har avholdt 5 styremøter i 2016, og 1 møte i forkant av årsmøtet i 2017. Av møtene i
2016 var det ett hvor styret ikke var beslutningsdyktige, tiden ble da avsatt til diskusjon. I
tillegg er det avholdt ett samarbeidsmøte hvor styret, utvalgsledere, utvalgsmedlemmer og
foreningsinstruktører møttes for å planlegge foreningens aktiviteter og utarbeide
arbeidsprogram for kommende år.
Foreningen talte 328 medlemmer pr 24.02.2017 noe som gir oss en liten reduksjon i
medlemsantall fra forrige år. Det antas at reduksjonen skyldes lav aktivitet i alle utvalg

utenom fiskeutvalget. Det bør derfor i 2017 arbeides med å revitalisere jaktutvalget,
kvinneutvalget, og barne- og ungdomsutvalget.
I 2016 har det skjedd få endringer i prosessen på Munkeboten, til tross for lovnader fra
politikerne. En må vurdere om fortsatt arbeid med denne skytebanen er hensiktsmessig.
Av flere årsaker ble vi også nødt til å avslutte skytingen på Ormaneset. På grunn av endringer
i kommunens regler for nedslagsfelt for drikkevann vil ikke området bli gjenåpnet for skyting.
Det har gjennom året foregått en rekke aktiviteter for medlemmene våre, hvor mange av dem
strekker seg utover flere dager eller som flere samlinger. Styret ønsker å takke alle som har
deltatt på våre arrangementer, og alle som støtter opp under oss på andre måter.
Utvalgene følger med egne årsberetninger.
/ For styret Regine Emilie Mathisen Formann

Årsberetning for Jaktutvalget
Det har i 2016 ikke vært noen leder for jaktutvalget da valgt leder trakk seg. Årsberetning
under er skrevet av Peter Thomas Hansen etter forespørsel fra styret.
Hjortejakten 2016
23 aktive (31 påmeldte) jegere, tildelt 6 løyver.
Jakten har foregått fra våre jakttårn, 3 fellesdrev og en del snikjakt med og uten hund.
Jakten har foregått i god ro og orden, og det er jaktleders oppfatning at vi har et godt jaktlag
med gode holdninger til dyr, publikum og våpenbruk.
Det er gjennomført litt flere jaktturer i år ifht i fjor – og dessverre kun felt 1 bukk.
Det felte dyret er avhengt og slaktet i garasjen til Rune.
Kjøttfordelingen etter årets nye kriterier, med basis i totalt 250 tildelte lotter.
Jaktlaget har ”klødd seg” og undret seg – hvorfor ikke bedre uttelling på jakten?
Den endelige evaluering og konklusjon vil bli tatt under planlegging av 2017 jakten.
Lovpliktig ettersøksekvipasjer (3) har vært tilgjengelig i eget jaktlag.
Sign./
Peter Thomas Hansen
Jaktleder 2016

Årsmelding for kvinneutvalget
Kvinneutvalget har i 2016 kun bestått av Laila Mathisen, men har fått meget god hjelp av
leder Regine Mathisen, og andre frivillige som ikke ønsker å sitte i et utvalg men som er med
å arrangere aktiviteter.
Følgende aktiviteter har Kvinneutvalget gjennomført – bidratt til:
- villmarkstur en i år gikk til voss, vi var 3 deltakere
- fisketur/ padling kaiak 5 deltakere
- sopptur 3 deltakere

- bærtur 5 deltakere
-opplæringsjakt for kvinner ble slått sammen med opplæringsjakt til nybegynnere, kursleder
var Regine Mathisen
- familiedagen i lien
Kvinneutvalget vil takke alle som har hjulpet til ved arrangementene, deltatt på våre
aktiviteter og bidratt til positivitet i laget.

Forslag til Budsjett for Kvinneutvalget 2017
Aktivitet
Padling
Fisketur
Overnattingstur
Sopptur
Bærtur
Opplæringsjakt småvilt
Vin og matkurs

Inntekter
0
0
2000
0
0
2000
5000

Jentemidler
Studieforbundet
kurs
diverse

4000
2000

Utgifter
0
0
2000
0
0
2000
5000

4000
2000
15000

15000

•
•

Jentemidler søkes hvert år i mai, for alle aktiviteter/ kurs.
Fra Studieforbundet søkes det midler i forkant av hver aktivitet / kurs

Forslag til arbeidsprogram 2017 for kvinneutvalget
Fisketur
Padling
Overnattingstur til skåla
Bærtur
Sopptur
Opplæringsjakt småvilt
Vin og matkurs

For kvinneutvalget
Laila Mathisen

Årsberetning for fiskeutvalget 2016

april
mai
august
september
oktober
oktober
Februar

Fiskeutvalget 2016

Isfiske i Januar.

Vi startet med fluebindinger på vinteren 2016. Dette var suksess og det var godt oppmøte alle
kveldene.

Vi tok også en tur til Haus å fisket sjøørret. Her var det også godt oppmøte, men det var kaldt
og mye is som gjorde fisket vanskelig.

Gjeddetur på Ask ble det i april med litt mindre oppmøte. Fisken uteble også.

Fluekastekurs ble det også avholdt. Godt oppmøte. Erlend gjorde en super innsats og alle var
godt fornøyd. Dette tok plass i mai.

I sommer var det fiskekonkuranse på Ramsøy.

Det var også fiskesommer i sommer.

Fluebinding tok igjen plass på høsten. Godt oppmøte på alle kveldene.

Fisketur til Huas ble også avholdt i Desember.

Årsberetning barne- og ungdomsutvalget
Fremlegges senest på møtet.

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
Utenom sak under punkt 13 om vedtektsendring er det ingen innkomne saker.
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
- Ingen andre saker fra styret

6. Styrets forslag til arbeidsprogram/budsjett

7. Foreningens kontingentandel
- Foreningens kontingentandel foreslås ikke endret.

8. Valg av styre i henhold til § 8
Innstilling
Valgkomiteen har følgende forslag til styresammensetning i 2017; jf. forslag til
vedtektsendring i punkt 13.
Peter Thomas Hansen
Arne Klingsheim
Nils M. Nilsen
Torbjørn Karlsen
Marion Olsen
Leif Beck
Sigve Urne
NN
Valgkomite
Svein Ove Haugland
NN
NN
Revisorer
NN
NN

(leder)
(nestleder)
(kasserer)
(sekretær)
(medlem)
(medlem)
(medlem)
(medlem)

For 1 år
For 2 år
For 3 år

For 1 år
For 2 år

For 1 år
For 1 år
For 1 år
Ikke på valg
Ny – for 2 år
Ny – for 2 år
Ikke på valg
Ny – for 1 år

9. Valg av utvalgsledere etter behov
Valgkomiteen har ikke kommet med innstilling av utvalgsledere. Følgende utvalg er p.t. uten
ledere og årsmøtet må ta stilling til om det skal velges nye ledere eller om utvalgene skal
besluttes nedlagt:
- Jaktutvalget
- Kvinneutvalget
- Barne- og ungdomsutvalget

10. Valg av valgkomite på 2 medlemmer
Svein Ove Haugland
NN

For 1 år
For 2 år

NN
For 3 år
Ny valgkomite følger tradisjonen med at avtroppende styremedlemmer fyller denne rollen.,
har kun snakket med Svein Ove Haugland og fått ja. Overlater til årsmøtet å finne resterende.
11. Valg av to revisorer med en vararepresentant
Valgkomiteen har ikke klart å finne nye revisorer og overlater til påtroppende styre å finne
disse.
12. Valg av æresmedlemmer
- Ingen forslag

13 Vedtektsendring
Valgkomiteen foreslår å endre styrets sammensetning slik at utvalgslederne ikke lengre sitter i
styret, men blir erstattet av styremedlemmer. Årsmøtet anmodes om å ta stilling til
vedtektsendring som f;lger av egen fil (vedlegg til dette dokumentet)

