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Årsmøte 2019

Askøy Jeger- og Fiskerforening
26.02.2019

Program

19:00
Herdla Museum stiller lokale og serverer kaffe.
Medlemsmøte om lokale/klubbhus.
Årsmøte – saksbehandling.
Uglesett - omvisning på museet.
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Medlemsmøte om lokaler
Foreningen har i alle/mange år ikke hatt et reelt samlet tilholdssted. Skiftende
lokaletilgang, lager på Ask, mye utstyr rundt i medlemmers garasjer og boder,
forsamlingslokale på Herdla, postboksadresse, slaktested ulike plasser etc.
Dette er ikke tilfredsstillende.
Det har i mange år vært en tanke bak samarbeidet om Munkebotn
Aktivitetssenter, at den AJFF tiltenkte tomten nede ved veien, skulle settes av
til klubbhusbygg for foreningen.
Når nå ikke lengre foreningen er invitert med inn i dette samarbeidet – er det
dags for foreningen å vende seg mot andre løsninger.
Ideelt sett bør foreningen skaffe seg tilgang til lokaler – som kan samle alle våre
aktiviteter, dekke alle lokalebehov (generelt samlingssted, plass til møter, kurs
og aktiviteter, lager og slaktehus/kjølerom) – samt være lokalisert i nærheten
av der vi ER og nær der vi AVHOLDER våre viktigste og høyest frekvente og
frekventerte aktiviteter utendørs.
Litt abrupt – men lagerlokale på Ask er nå under avvikling grunnet ny økning av
leie, denne gang til 14.000 pr år.
En åpen diskusjon om muligheter og ideer.
Leie, eie, klubbhus, mobilt, stasjonert, noen som kjenner til et sted, skal / skal
ikke?
Styret utfordrer foreningens medlemmer til dialog og innspill.
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Årsmøte 2019

Askøy Jeger- og Fiskerforening
26.02.2019

Årsmøte

SAKSDOKUMENTER
2018
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Saksliste
1) Konstituering av møtet
a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av ordstyrer
c. Godkjenning av dagsorden
d. Valg av sekretær
e. Godkjenning av forretningsorden
f. Valg av tellekorps
g. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2) Årsmelding fra siste kalenderår
a. Styrets beretning
b. Delberetninger fra utvalgene
3) Revidert regnskap fra siste kalenderår – med revisjonsberetning
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 og tildeling av hederstegn
12) Eventuelt forslag om vedtektsendringer
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Styrets Årsberetning for året 2018
Styret har fortsatt driften basert på styringsplattformen besluttet 2017 – i all vesentlig grad
sikret 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. Dette
har vi lykkes med.
Styret har avholdt 4 (mot 5 i 2018) fysiske møter og i tillegg behandlet et større antall
enkeltsaker via mail gjennom året, både som formelle e.styremøter og som mer uformelle
meningsutvekslinger. Alle styremøter er protokollert og publisert fortløpende på foreningens
websider.
Implementert ny ERP / regnskapssystem tilpasset ny styringsstruktur. Tripletex letter
økonomiarbeid og kontroll gjennom året.
Styret har brukt en del krefter på å få til faktabasert samarbeid med de fire andre aktørene,
med utvikling av Munkebotn Skyte og Aktivitets Senter. I mangel av vilje derfra, til å inngå i
realitetsbasert utredning og saksbehandling, har AJFF stilt en rekke spørsmål til de fire andre
aktørene. Disse spørsmål står fortsatt ubesvart, og «responsen» tilbake derfra har vært å
gjennomføre en prosess på utsiden av interimstyret, direkte med det politiske miljøet – hvor
AJFF ikke har vært delaktiggjort - med det resultat at vi ikke lengre er regnet som aktør i
prosjektet.
Styret har øvrig vurdert at det kanskje er like greit å stå utenfor, så lenge prosjektet fortsatt
er så urealistisk beskrevet og prosjektert – og befengt med så pass mange
usikkerhetsmomenter. Se i øvrig egen sak litt senere.
Foreningens virksomhet («produksjon av medlemsnytte») har de siste årene dreid seg noe
bort fra fiskerelaterte aktiviteter og konsentrert sin kjerneaktiviteter rundt jakt og
jaktrelaterte tema, for både voksne, for barn og unge samt noen med kvinnefokus. Dette er
for så vidt en interessant observasjon da det kun er 5 år siden at foreningen fikk ulike
utmerkelser nasjonalt som «meget fiskeorientert». Styret er tydelig på at foreningens
medlemmer må melde interesse for flere fiskerelaterte aktiviteter, hvis vi skal øke vesentlig
på det delområde.
Barne- og Ungdomsutvalg, Fiskeutvalget, Kvinneutvalg, Jegerprøveutvalg, og Jaktutvalg har
kunnet gjennomføre sine aktiviteter i hht til planer, og vel så det. Se utvalgenes egne
delberetninger.
Lager på Ask er grunnet nytt varsel om økte leieutgifter, avviklet og utstyr er foreløpig
fordelt litt på et par medlemmers garasje/velvilje og ellers på lokale stilt til disposisjon på
Herdla.
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Foreningen har erfart en registrert nedgang i medlemsmassen fra 320 (uviss status) til 220
betalende medlemmer. Denne registrerte nedgangen skyldes nok i stor grad en omlegging
fra forbundets side i forhold til hvordan medlemmer klassifiseres og når manglende betaling
av medlemskap fører til sletting i medlemslisten. Listene er således i dag ryddet og
realistiske.
Dessverre er mange medlemmer uten oppdaterte kontaktpunkter/mailadresser – og er
således vanskelige å få i tale med «moderne kommunikasjonskanaler».
Foreningens regnskap 2018 er gjort opp med 53.000 i overskudd og penger på bok – 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
Arne Klingsheim (nestleder)

Bjørn Straume (økonomi)

Terje Askvik (sekretær)

Marion Olsen (BU, FU, KU)

Leif Beck (JU)

Nils Nilsen
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Årsberetning for Jaktutvalget 2018
Jakutvalet 2018 har bestått av; Leif Beck (leiar), Peter Thomas Hansen (jaktleiar), Arne
Klingsheim, Marion Olsen og Terje Askvik.
Jaktutvalets medlemmer har administrert småvilt og storvilt jakt, holdt dugnader og stelt
med terreng samt oppretthaldt grunneigar kontakt med leige kontraktar. Vonheim har solgt
jaktkort/småviltjakt.

Hjortejakt
Det vart i år som i fjor opna tidleg for påmelding til hjortejakt. Ved stengd påmelding var det
36 påmelde og 30 godkjende jegerar. Tidleg påmelding til jakta ser me klare fordeler med og
ynskjer og fortsetje med dette.
Det vart i.l.a 3 helger i april avholdt hjortetelling. Dette er 3 helger der all hjortetelling i
Askøy kommune foregår.
Resultater fra Hjortetellingsprosjektet på Askøy våren 2018

Resultatene av tellinga inngår som datagrunnlag i kommunens tildeling av løyver for året.

Det har i 2018 også vore utført mykje bra dugnads arbeid.
Det har vorte utført mykje arbeid på bøer med tildes nyetablering/reetablering, samt såing,
gjødsling og slått på alle bøer. Dette er viktig arbeid som ein drar sto nytte av langt uti jakta.
Det har også kome opp eit nytt tårn i år, «nye bukkestolen». Denne ligg no fint til med god
utsikt, perfekt for måneskins jakta.
Alle våre jaktboder/jakttårn har fått flotte navneskilt i tre – slik at også nye jegera kan være
sikker på at dei er komt på rett plass.
Oppmodar framleis jegera til og verta med på dugnader, då det er mykje som skal på plass
for å kunne vedlikehalde jakt terrenget vårt.
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Jaktleiar oppsumerar jakta
Askøy Kommune har for 2018 sesongen fordelt 121 fellingsløyver. Gjennom Askøy Storvald
SØR-tilknytningen, ble AJFF tildelt 9 fellingsløyver. 8 dyr er felt totalt, 6 i tidligjakt og 2 helt
på tampen av sesongen.
Jakten har vært gjennomført i fin stil, spesielt er jaktleder fornøyd med jegernes samhandling
med publikum når vi møtes i skogen, det høye nivå på sikkerhetsfokus, den humane
jaktutførelsen og ikke minst behandlingen av det felte viltet etter felling, frem til ferdig
matvare.
Tilbudet med gratis jakt til ungdommer og lavterskeltilbud for førstegangsjegere generelt, er
tatt godt imot av våre medlemmer. Ungdommer og førstegangsjegere utgjør ca ¼ av de
påmeldte. Dette lett tilgjengelige jakttilbudet til foreningens medlemmer og ikke minst til
våre ferdigeksaminerte jegerprøvekandidater, er ganske unikt og noe vi kan være stolte av.
Jaktledelsen er godt ivaretatt ut over sesongen, gjennom ordningen med ukejaktleder-vakter.
Dette gjør jaktleders oppgave til en meget overkommelig og hyggelig jobb.
PtR - Jaktleder.

Småvilt jakt
Det har i år og vore moglegheiter for fuglejakt i AJFF sitt terreng. Det er i hovudsak rugder og
duer det vert jakta på, storfugl er freda.

Predator jakt
Predatorjakt er ein spanande jaktform og spesielt eigna for nye jegera/ungdommar, som
lågterskeltilbod. Vi har nylig etablert en åte plass, for å kunne drive med målretta
predatorjakt. Dette er foreløpig i oppstarten og vil bli evaluert etter jaktårets avslutning.
Videre er felle fangst etter mår og mink gjennomført i terrenget, både som
ungdomsaktivitetar og som opplæringsjakt.

2019
For 2019 skal jaktutvalet oppretthalda jakt for sine medlemer. Oppretthalde kontakt med
storvald, og grunneigar kontakt. Utføre dugnader som tidlegare år og drive opplærings jakt
for sine medlemer.

Leif Erik Beck
Leiar jaktutvalet 2018
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Årsberetning for Jegerprøveutvalget 2018
Jegerprøveutvalget har økt kurstilbudet – har gjennomført 3 kurs hvorav to med
tilfredsstillende antall deltakere.
37 (20 – 6 – 11) kandidater gjennomførte jegerprøvekurset over tre kurs. Alle har bestått
eksamen. Kursene rekrutterer mange nye medlemmer – både ungdommer og voksne.
JPU har sammen med styret leiet undervisningslokaler på Askøy Seilsportsenter, har brukt
Kollevågen til uteaktiviteter og brukt Åsane JFF sitt skyteanlegg i Jonahola til våpen- og
skytetrening. Dette har fungert aldeles utmerket.
Eksamen er utført av Askøy kommune, miljøvernavdelingen.

Årsberetning for fiskeutvalget 2018
Det er holdt tre introfisketurer:
- Introfiske i ørretfiske
- Introfiske i meitefiske
- Introfiske i artsfiske
I tillegg har vi hatt fiskesommer og fiskekonkurranse.
Marion

Årsberetning barne- og ungdomsutvalget 2018
- 3 skytekvelder
- Fisketurer til Storavannet, Strusshamn og Erdal kai
- Kart- og kompasskurs
- 3 turer med fellefangst
- Førstehjelp i naturen (utgikk, ingen påmeldte)
Marion
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Årsberetning 2017 – Kvinneutvalget
Det er holdt tre aktiviteter for kvinner
- Laksefiske
- Hjortejakt
- Flåkurs
Marion

Årsberetning 2018 – medlemsfordel - 120 båter for 1
Foreningen har, med god hjelp fra Sparebank Vest Stiftelsen og Askøy Kommune, byttet ut
den ene av båtene i ordningen «100 for 1» – som nå er «120 for 1». Splitter ny båt i
Fjellvann. Begge båter har vært flittig brukt.
f/ Endre Bergesen
Peter Thomas

Årsberetning 2018 – medlemsfordel – hundefor
Et godt brukt medlemstilbud med god og stabil omsetning. Lager er flyttet til Jørn’s
privatadresse.
f/ Jørn Korneliussen
Peter Thomas

Årsberetning 2018 – Munkebotnutvalget
Foreningens representanter inngikk i interimsstyre januar 2018 med hensikt å få klarlagt bla.
følgende tema i den tid vi hadde til rådighet fra januar til saken skulle opp i
kommunestyremøte over sommeren: Utsnitt av memo 10.04.18 fra AJFF til Interimsstyret:
-

Det avholder ikke partene fra å klargjøre dette konstruksjonsmessig
o Vedtekter – med beskrivelse av årsmøte og styre
o Styringsplattform/driftsmodell
o Budsjetter – både etablering og drift
§ Tilknytning VA og strøm – samt fremføring til de ulike arealene.
§ VA fremføring og struktur på tomten.
o Rettigheter og plikter – før, i etablering, i drift og i avgang og/eller
termineringsfaser.
o Sameiebrøk og fordeling av utgifter og inntekter
o Innlede forhandlinger med entreprenører – anbudsrunde.
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o Arealdisponering – herunder plass og tilgang for foreningens tiltenkte
aktiviteter og ikke minst – avsetning av den tiltenkte klubbhustomt for
foreningen.
Dette var de to skytterlag med deres advokat i spissen ikke villig til å inngå i realitetsdialog
med oss på – og vi fikk i stedet brev som følgende:

Utsnitt av brev 04.06.2018 fra Sven Knagenhjelm:

Foreningen er således for øyeblikket ikke lengre en del av Munkebotn prosjektet.
Foreningens leder og nestleder redegjøre noe mer fyllestgjørende, og vil svare på spørsmål,
på årsmøtet om saken.
Peter Thomas

Årsberetning 2018 – Familiedagen
Tradisjonen tro har foreningen vært tilstede på Familiedagen i Lien, som avvikles i august.
Vår stand er godt besøkt – her serveres hjortegryte, kaffe og bålkos.
f/ Simon, Atle og Terje
Peter Thomas
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Revisorberetning

Vil bli signert senest ved årsmøtets avvikling.
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Innkomne saker
-

Medlemmer
o Ingen saker er meldt inn.
Styrets saker
o Styrehonorar

Styrehonorar Askøy JFF 2018
Styret foreslår en omlegging fra den tradisjonelle flate sats – til en lett gradert honorering av
styremedlemmer, basert på verv og deltakelse i fysiske styremøter.
Forslag til styrehonorar Askøy Jeger og Fiskeforening.

Verv
Styreleder
Peter Thomas Hansen
Nestleder
Arne Klingsheim
Økonomiansvarlig
Bjørn Straume/Peter Thomas Hansen
Sekretær
Terje Askvik
Styremedlem
Marion Olsen
Styremedlem
Leif Erik Beck
Styremedlem
Nils Nilsen

Fast vervsats

Møtehonorar for fysiske møter.

Fast
møtesats

Antall møter i
h.h.t protokoll

Totalt
utbetalt

1500

150

4

600

2100

1000

100

3

300

1300

1000

100

3

300

1300

1000

100

2

200

1200

1000

100

2

200

1200

1000

100

4

400

1400

1000

100

3

300

1300
9800

Innstilling:
- Årsmøtet godkjenner styrets forslag til omlagt struktur og nivå.
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Arbeidsprogram for Askøy JFF 2018
Styret vil fortsette ad de linjer som er fulgt gjennom 2017 og 18.
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Budsjett for Askøy JFF 2019
Resultat (2018)
Regnskapskonto

Periode

2018
Budsjett

BUDSJETT
2019
Avvik

Driftsresultat
Driftsinntekter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
3200 Medlemskontingent - andel som tilfaller forening
3203 Grasrotandel
3205 Tilskudd
3210 Jaktutvalg - Hjortejakt
3211 Jaktutvalg - Småviltjakt
3215 Jegerprøve - Deltakeravgifter
3216 Jegerprøve - Andre inntekter
3217 Jegerprøven - Litteratur
3220 Barne og Ungdom - Deltakeravgifter
3221 Barne og Ungdom - Tilskudd
3226 Fiskeutvalget - Tilskudd
3231 Kvinneutvalget - Tilskudd
3240 Salg av hundefor
3299 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3602 MVA refusjon
3900 Annen driftsrelatert inntekt
3905 Medlemskap inn
3906 Medlemskap ut
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
4010 Jaktutvalg - Terrengleie
4011 Jaktutvalg - Anskaffelser
4012 Anskaffelser AJFF
4015 Jaktutvalg - Andre kostnader
4020 Jegerprøve - Lokale
4021 Jegerprøve - Skytedagen
4022 Jegerprøve - Anskaffelser
4023 Jegerprøven - Litteratur
4025 Jegerprøve - Andre kostnader
4030 Barne og Ungdom - Anskaffelser
4031 Barne og Ungdom - Andre kostnader
4035 Fiskeutvalget - Anskaffelser
4036 Fiskeutvalget - Andre kostnader
4041 Kvinneutvalget - Andre kostnader
4050 Innkjøp hundefor
Varekostnad
Lønnskostnad
5340 Honorar - ikke oppgavepliktig <10.000
5341 Styrehonorar 2017 - utb 2018 - ikke oppgavepliktig <10.000
5345 Kostnadsgodtgjørelse - ikke oppgavepliktig <10.000
5350 Reisegodtgjørelse - ikke oppgavepliktig <10.000
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse
6300 Leie lokale
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
6790 Annen fremmed tjeneste
6810 Data/EDB-kostnad
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
6890 Annen kontorkostnad 01
7000 Drivstoff, selskapets transportmidler
7320 Reklamekostnad
7400 Kontingent, fradragsberettiget
7420 Gave, fradragsberettiget
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter
7770 Bank og kortgebyrer
7771 VIPPS avgifter
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
7830 Konstaterte tap på fordringer
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter

24 315
5 187
21 500
25 975
2 950
71 100
15 965
10 080
880
25 000
16 263
18 798
44 225

-

28 000 -

22 000
3 500 40 000
15 000
6 000
22 000
10 000
11 000
50 000 -

3 685
5 187
21 500
3 975
550
31 100
965
4 080
880
3 000
6 263
7 798
5 775

23 000
4 000
20 000
19 500
2 800
50 000
8 000
4 500
15 000
15 000
15 000
44 000

282 238

222 500

59 738

220 800

7 478
896
12 615
10 259
10 730
292 968

10 000

7 478
896
12 615
10 259
10 730
70 468

7 000
1 000

7 980
31 680
19 706
10 859
4 000
20 785
499
5 985
2 838
12 816
2 650
4 000
741
34 396
158 935
17 051
7 000
7 239
1 890
33 180
1 620
14 000
789
12 500
795

222 500

10 750 29 500
15 000
9 050
5 000 12 000
2 000

22 000 10 000
11 000
45 000
171 300

-

20 000 7 000

27 000

12 000

1 500 11 000 1 100 -

659
7 582
1 000 2 600
2 038
3 455
1 106

3 000 -

3 000 1
47 145
239 259
53 709 -

32 600
230 900
8 400

228 800

2 770
2 180
4 706
1 809
1 000
8 785
499
3 985
2 838
12 816
19 350
4 000
10 000
10 259
10 604
12 365

12 000
6 000
40 000
12 000
5 000
15 000

2 949

15 000
10 000
6 000
2 000

7 239
1 890
6 180
1 620
2 000
789
12 500
705
11 000
1 100
659
7 582
1 000
2 600
962
3 455
1 106
3 000
1
14 545
8 359
62 109

3 000
3 000
10 000
2 000
4 000
1 000
34 000

2 000
3 000
1 000
10 000
1 000
10 000

7 000
5 000
3 000
1 000

223 000
5 800

Finansinntekter

Annen finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
Netto finansresultat
Årsresultat
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4 995
4 995
58 704 -

4 600
4 600
3 800

395
395
62 504

5 000
5 000
10 800
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Organisasjonsplan for Askøy JFF 2019P

Kontingent
Styret foreslår uendret kontingentandel for 2020.

Valgkomiteens innstilling til styre – valg
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter Thomas Hansen
Arne Klingsheim
Terje Askvik
Bjørn Straume
Marion Olsen
Leif Beck
Nils M. Nilsen
Andreas Waardal

(leder)
For 1 år - gjenvalg
(nestleder)
For 1 år - gjenvalg
(sekretær)
Valgt for 2 år i 2018 – ikke på valg
(øk.ansvarlig) Valgt for 2 år i 2018 – ikke på valg
(medlem)
2 år - gjenvalg
(medlem)
1 år - gjenvalg
(medlem)
1 år – gjenvalg
(medlem)
1 år – nyvalg

Valgkomiteens innstilling til valgkomite –valg
•
•
•

Årsmøtet bedes fremme forslag
Xx
Yy

Valgkomiteens innstilling til revisorer –valg
•
•

Magne Solberg
Tommy Træet
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For 1 år – gjenvalg
2 år - gjenvalg
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Æresmedlemmer / Hederstegn

Vedtektsendringer
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