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Saksliste
1) Konstituering av møtet
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av dagsorden
c. Godkjenning av forretningsorden
d. Valg av ordstyrer
e. Valg av sekretær
f.

Valg av tellekorps

g. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2) Årsmelding fra siste kalenderår
a. Alle delberetninger fra utvalgene
3) Revidert regnskap fra siste kalenderår
4) Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5) Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6) Styrets forslag til styrehonorar, arbeidsprogram, budsjett og organisasjonsplan
7) Foreningens kontingentandel
8) Valg av styre i henhold til § 8
9) Valg av valgkomite på 3 medlemmer
10) Valg av to revisorer med en vararepresentant
11) Eventuell utnevning av æresmedlemmer
12) Eventuelt forslag om vedtektsendringer
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Styrets Årsberetning for året 2017
2017 er første året med ny organisering etter vedtektsendringer på årsmøtet 2017. Så langt
er det styrets oppfatning at endringen var nødvendig og er positiv tatt imot.
Styret har avholdt 4 fysiske møter og i tillegg behandlet et større antall enkeltsaker via mail
gjennom året. Alle protokoller fra styremøtene er publisert fortløpende på foreningens
websider.
Styret har hatt fokus på å få implementert ny styringsform – i all vesentlig grad å sikre at
rammevilkår (mandat, budsjett og aktivitetsplaner) er på plass for hvert utvalg – samt at
kontakt med styret, rapportering og oppfølging er avpasset det enkelte utvalg.
Styret fikk en utfordrende start på jobben. Veldig lite informasjon ble overlevert fra forrige
års styre(-leder) – herunder også adganger og nøkler mm til diverse siter, arkiver og depoter.
Videre hadde tilnærmet hele fiskeutvalget fratrådt sine verv uten å etterlate seg noe vi
kunne bygge videre på. Kun ved hjelp av to standhaftige karrer, klarte foreningen å levere
fiskerelaterte aktiviteter gjennom sesongen.
Barne- og Ungdomsutvalg, Kvinneutvalg og Jaktutvalg har kunnet gjennomføre sine
aktiviteter i hht til planer, og vel så det.
Nye jegerprøveinstruktører er utdannet og har tatt over etter at våre tre instruktører
gjennom mange år nå har bedt om avløsning. Jegerprøveutvalget er bemannet og løftet til
samme utvalgsnivå, som de andre utvalg.
Websider har fått en gjennomgang og er ryddet – aktivitetsloggene tilsier at sidene brukes i
større omfang enn tidligere. Lager er ryddet og en del dingser har vi kvittet oss med.
Utstyrslister er oppdatert. Foreningen har fortsatt en del utstyr som medlemmer kan
benytte seg av. Ormaneset er ryddet etter at hagleskytingen er avviklet. Vi har vært
representert på Familiedagen i Lien og Herdla Fort Dagen på Herdla.
På tampen av året har styret måtte jobbe mye med «Munkebotn Skyte- og Aktivitetssenter»
- en spennende mulighet, i en interessant utviklingsfase etter 40 år på beddingen, og et
prosjekt som vil kreve dedikert innsats over tid for å utløse potensialet i. På årsmøtet vil der
bli gitt en oppdatert orientering om status.
Viser i øvrig til utvalgenes egne beretninger.
Foreningen har en noenlunde stabil medlemsmasse på 320 medlemmer, men opplevde dog
en liten nedgang i fht 2016. Nedgangen skyldes nok i stor grad noe lavere aktivitet i
fiskeutvalgets regi, sammenlignet med de tidligere år.
Dessverre er mange medlemmer uten oppdaterte kontaktpunkter/mailadresser – og er
således vanskelige å få i tale med «moderne kommunikasjonskanaler».
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Foreningens regnskap 2017 er gjort opp med 54.000 i overskudd – og foreningens økonomi
er sunn og inspirer til fortsatt drift.
Foreningens drift er tuftet på dugnadsinnsats – og mange har igjen i år vært involvert i
«produksjonen av medlemsnytte». Dere fortjener alle en stor takk for innsatsen – og
velkommen til et nytt år for alle dere som har signalisert at dere er med videre.
For styret, AJFF
Peter Thomas Hansen
Leder

Styret
Sigve Urne

Torbjørn Karlsen

Nils Nilsen (kasserer)

Leif Beck

Marion Olsen

Arne Klingsheim (nestleder)
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Årsberetning for Jaktutvalget 2017
Jaktutvalet 2017 har bestått av; Leif Beck (leiar), Peter Thomas Hansen (jaktleiar), Arne
Klingsheim, Marion Olsen, Simon Ravn, Atle Duggås, Svein Ove Haugland, Torbjørn Karlsen
og Terje Askvik.
Jaktutvalet har i 2017 gjennomført 2 møter, administrert småvilt og storvilt jakt, heldt
dugnader og oppretthaldt grunneigar kontakt.
Kart over terreng har i 2017 blitt oppdatert, dette i.f.bn med nye drikkevatn reguleringar.
Oppdatere jakt kart finn ein på askoyjff.net

Hjortejakt
Det vart i år opna for påmelding til hjortejakt allereie i februar. Ved stengd påmelding var
det 42 påmelde jegerar, noko som er eit sjeldan høgt antall påmelde. Et par falt frå etter
hvert som jakta nærme seg. 37 fullførte påmeldinga og vart invitert til hjortemøtet.
Jaktutvalet ser fordeler med tidleg påmelding til hjortejakt og ynskjer å fortsetje med det.
Det vart i.l.a 3 helger i april avholdt hjortetelling. Dette er 3 helger der all telling i Askøy
kommune foregår.
Resultater fra Hjortetellingsprosjektet på Askøy våren 2017
Rute nr

1.april

22. april

29. april

1. Herdla-Fauskanger

8

6

14

2. Berland/Heggernes-Eikevåg

22

45

45

3. Davanger-Åsebø-Seterstøl

8

9

33

4. Kollevåg-Tveit-Ravn.-Haugl.

20

14

23

5. Seterstøl-Ask-Svartedalen-Bergheim

2

0

3

6. Juvik-Krokås-Strusshamn-Follese

4

5

7

SUM

64

79

125

Resultatene av tellinga inngår som datagrunnlag i kommunens tildeling av løyver for året.
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Som eit resultat av tidleg påmelding fekk ein og koma tidlegare i gong med dugnader en
vanleg. Mykje av dugnads arbeidet som eks skogrydding kan med fordel utførast på
vinterhalvår, som ein fekk gjort i 2017. Utover skogrydding og slått av bøer har tårn vorte
vedlikehalda, bøar gjødsla, tidlegare skytebane på Ormaneset har vorte rydda vekk. Ei av dei
største oppgåvene i år har vore etablering av nye tårnet «Sørlie». Her vart det lagt ned ein
stor innsats med jaktavtale, etablering av bø, samt bygging av tårn. Dette er ein bø med stort
potensiale og jaktuvalet ynskjer og utbetra denne bøen ytterlegare i 2018. Det er blitt lagt
ned mykje godt dugnadsarbeid i 2017, og ein er i 2018 framleis avhengig av dugnads innsats
for å halde jakt terreng vedlike. Dugnads arbeidet er og ein fin måte og verta kjent med jakt
kollegaer og lære seg terrenget og kjenne for nye jegerar.

Hjortejakt har i år vore ein suksess med 400% fellings auke ifht til i fjor.
Vi fikk tildelt fellingsløyve på 7 hjort for jakten i 2017. Det ble felt 4 dyr av tildelt kvote mot
1 dyr i 2016. Det er utrolig gøy å registrere at vi år etter år har førstegangsjegere med på
hjortejakten.
Aktiviteten har vært ganske bra. Rundt 245 økter totalt. Det bemerkes at de 5 mest ivrige har
stått for rundt 145 turer.
Hva vi kan ha i mente er at så godt som alt av dyr er observert i september, og kun 3 dyr i
oktober og 1 dyr helt på slutten.
Selvfølgelig er det jo mest folk ute i september, mens bø og tårn er godt besatt også i hele
oktober.
Det ble gjennomført et ettersøk etter dyr som ikke var lett å finne. Det lå dødt like utenfor
bøen. Dette illustrerer hvor viktig det er å alltid ettersøke påskutte dyr.
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 har vært stor aktivitet med partering av dyr og kjøttet er stelt etter alle kunstens regler.

Småvilt jakt
Det har i år og vore moglegheiter for fugle jakt i AJFF sitt terreng. Det er i hovudsak rugder
og duer det vert jakta på, storfugl er freda.
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Predator jakt
Det vert utført noko predator jakt i terrenget på Ask, det foregår og noko fellefangst etter
mår. Hovudsakleg er det kråke fuglar som vert felt. Jaktutvalet har ambisjonar om å få ein
predator konkurranse opp å gå ila fyste kvartal 2018. Jaktutvalet oppmodar alle jegerar i
AJFF om å utøve predator jakt, det er også ein spennande jakt form.

Både hjortejakta, småviltjakta og predatorjakta har hatt spesielle aktivitetar tilrettelagt for
ungdom og kvinner.

2018
For 2018 skal jaktutvalet oppretthalda jakt for sine medlemer. Oppretthalde kontakt med
storvald, og grunneigar kontakt. Utføre dugnader tilknytt jakt terreng og jakt. Drive
opplærings jakt for sine medlemer.

Leif Erik Beck
Leiar jaktutvalet 2017

Årsberetning for Jegerprøveutvalget 2017
Rapport Jegerprøven 2017
18 elever gjennomførte jegerprøvekurset i år, 14 menn og 4 kvinner. Alle elevene har bestått
eksamen.
9 elever meldte seg inn i foreningen.
Da AJFF ikke har skytefasiliteter selv, måtte vi leie oss inn på Herdla Skytterlag for rifleskyting
, og Sotra JFF sin haglebane for hagleskytingen. Dette medførte en ekstra kursdag for
elevene, men det virker så elevene var fornøyd.
Rifleskytingen ble gjennomført på 2 dager slik at det ikke ble unødvendig venting på
standplass
AJFF har 3 stk rifler: 1 stk 22 cal , 1 stk 6,5x55 , 1 stk 308 og 3 stk hagler i cal 12/76.
Da vi trengte flere våpen ble disse leid fra Sotra Jff og fra instruktørene.
Teoridagene ble gjennomført på Kleppestø U Skole.
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Utedag ble gjennomført nord for Ravnanger U Skole.
Det ble gitt 2 ekstra undervisningskvelder for at alle elevene skulle få med alle obligatoriske
kursmodulene.
Eksamen ble utført av Askøy kommune, miljøvernavdelingen.
Det var mye dataproblemer før elevene fikk tatt eksamen, men dette er ikke Ajff sitt
problem. Håper dette er i orden til neste eksamen, slik at elevene får tatt eksamen uten for
mye plunder.
Inntekter
Kursavgift
Gavekort elev 2016
Total

46200.1800.48000.-

Utgifter: Lønn Baneleie, Skudd, Innmld. Ajff. Bøker

40992.-

Overskudd
Tilskudd Studieforbundet
Total overskudd

7008.3000.10008.-

Jegerprøveinstruktør
Trond Eliassen

Årsberetning for fiskeutvalget 2017
For fiskeutvalget
Vi har hadde noen fluebinderkvelder i årsskiftet 2016/2017 hvorav en kveld ble holdt i 2017.
I Juni var det fiskekonkurranse på Ramsøy.
Fluebinding var det igjen i september og oktober. 3 kvelder totalt.
I desember hadde vi en fisketur til Haus på sjøørretfiske.

Leder fiskeutvalget
Sigve Urne
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Årsberetning barne- og ungdomsutvalget 2017
Barne- og ungdomsaktiviteter
Vi har hatt en familiedag i Kollevåg, det møtte mange mennesker for fiske, grilling, lek og aktivitet. Vi
hadde ulike konkurranser med premier som sluker og slukskrin hentet fra lageret. Ingen utgifter og
ingen inntekt, bare ren glede for barn og voksne.
Marion

Årsberetning 2017 – Kvinneutvalget
Kvinneutvalget i år har stort sett bestått av Marion med god hjelp fra styret til det organisatoriske.
Askøy har i år hatt et tett og godt samarbeid med Os JFF og kvinneutvalget der. Vi har søkt og fått
støtte til kvinneutvalget og Opptur midler, kr 11.000.
Aktivitetene vi har støtte til er:
Hjortejakt med overnatting, en dame møtte.
Laksefiske i Arna-elven, tre damer møtte.
Hagleskyting på haglebanen på Os, tre damer møtte.
Det som gjenstår er småviltjakt og rifleskyting, som skal avholdes innen slutten av februar.
I 2018 vil vi fortsette å søke om oppturmidler til opptil fem aktiviteter for kvinner.
Marion

Årsberetning 2017 – 100 båter for 1
Foreningens to båter i ordningen 100 for 1 har vært driftet i hhv Tveitavatnet og Fjellvann – og er
flittig brukt. Ny båtansvarlig er på plass – og leverer!
f/ Endre Bergesen
Peter Thomas

Årsberetning 2017 – Munkebotnutvalget
Foreningens to representanter har fulgt saken gjennom året. På slutten avåret er også styret /
styreleder utstyrt med stramt mandat for å følge saken over i ny fase. Som nevnt tidligere – der vil bli
gitt oppdatert orientering om status i saken på selve årsmøtet.
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Revisorberetning
Blir fremlagt på årsmøtet.

Innkomne saker
-

Medlemmer
o Ingen saker er meldt inn.
Styrets saker
o Munkebotn Skyte og Aktivitetssenter – styret jobber med forslag til fullmakt basert
på siste utvikling i saken, alternativt vil der bli gitt en orientering om status.
o Hederstegn statutter – Styret jobber med et sett statutter som vil bli fremlagt –
alternativt vil der bli orientert om saken.

Styrehonorar Askøy JFF 2017
Styret foreslår tradisjonen tro 1.000,- pr styremedlem.
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Arbeidsprogram for Askøy JFF 2018
Styret vil fortsette ad de linjer som er fulgt gjennom 2017. Spesielt vil nok re-etablering av
fiskeutvalg, samt Munkebotn Aktivitetssenter kreve noe ekstra fokus.
BU utvalget har tatt sats – og vil øke tilbudet til ungdommer i foreningen. Følg med på web og
facebook.
Viser i øvrig til utvalgenes beretninger om tanker for 2018.

Budsjett for Askøy JFF 2018
XXXXX

Organisasjonsplan for Askøy JFF 2018

Kontingent
Styret foreslår uendret kontingentandel for 2019.
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Valgkomiteens innstilling til styre – valg
•
•
•
•
•
•
•

Peter Thomas Hansen
Arne Klingsheim
Terje Askvik
Ledig
Nils M. Nilsen
Marion Olsen
Leif Beck

(leder)
For 1 år - gjenvalg
(nestleder)
For 1 år - gjenvalg
(sekretær)
For 2 år
(økonomiansvarlig)
(medlem)
For 1 år – gjenvalg, men uten portefølje
(medlem)
Valgt for 2 år i 2017 – ikke på valg
(medlem)
Valgt for 2 år i 2017 – ikke på valg

Valgkomiteens innstilling til valgkomite –valg
•
•
•

Svein Ove Haugland
Sigve Urne
Torbjørn Karlsen

For 1 år - gjenvalg
For 2 år
For 3 år

Valgkomiteens innstilling til revisorer –valg
•
•

Magne Solberg
Tommy Træet

Æresmedlemmer / Hederstegn

Vedtektsendringer
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For 1 år – gjenvalg
Valgt for 2 år i 2017 – ikke på valg

