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Styrets Årsberetning for året 2020
Styret har vært i et vanskelig år mtp. covid- 19, men det har blitt avholdt 4 fysiske møter i
perioden der mye av fokuset har vært hvordan vi skal forholde oss med aktiviteter rundt
covid.
Barne- og Ungdomsutvalg, Fiskeutvalget, Kvinneutvalg, Jegerprøveutvalg, og Jaktutvalg har
ikke kunnet gjennomføre alle sine aktiviteter ihht. til planer pga. covid. Se utvalgenes egne
delberetninger.
Vi har fremdeles lager og oppholdssted på Herdla/Det røde Huset, men bruker i tillegg
lokaler på Askøy Seilsportsenter (til møter, undervisning, og samlinger for bla. styret, JSS og
JP) og JU har fortsatt bruken av slaktefasiliteter på Davanger hos Rune. Foreningen fortsette
jobben med å finne et tilholdssted, hvor alle aktiviteter kan samles under et og samme tak.
Foreningen har ved utgangen av 2020 - 250 betalende medlemmer. Dette er en økning på 30
medlemmer fra året før. Dette skyldes i hovedsak aktiviteten til jaktskytterskolen.
All kommunikasjon med medlemmer foregår gjennom digitale kanaler – det blir brukt mye
av våre facebook sider, men hjemmesiden brukes også da vi ikke når alle på facebook.
Foreningens regnskap 2020 er gjort opp med litt over 150.000 kr i overskudd og penger på
bok – og foreningens økonomi er sunn og inspirer til fortsatt drift.
For styret, AJFF
Simon Ravn
Leder
Andreas Waardal

Bjørn Straume

Marion Olsen

Tommy Kristoffersen

Rune Løland

Leif Arne Boge
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Årsberetning for Jaktutvalget 2020
Jaktutvalget 2020 har bestått av Rune Løland (leder), Leif A. Boge, Fred H. Kristoffersen, Leif
E. Beck og Tommy Kristoffersen.
Det ble i 2020 utført mye godt dugnadsarbeid på bøene vi disponerer, og spesielt på Sørli ble
det lagt ned en stor jobb. Satser på å komme i gang tidligere med dugnadsarbeid i 2021 og
gjøre oss ferdig med nedskjæring av busk og kratt før 1. juni. Det var bra oppmøte til
dugnadene i 2020, men alltid plass til flere som ønsker å bidra for fellesskapet.
Småviltjakten med salg av jaktkort blir gjennomført av Frode Vonheim, her er det lite
aktivitet og vi må se om vi kan få økt aktiviteten her i 2021
Hjortejakten som er hovedaktiviteten i Ajff hadde en stor økning i antall påmeldte jegere i
2020 og vi var totalt 49 påmeldte jegere. Kvoten på 18 løyver var veldig høy dette pga at
askøy kommune satte ned arealet til 400 mål pr løyve. (12 løyver i 2019) Vi felte 9 dyr totalt
og det er vel tangering av maks uttak fra tidligere år og 3 dyr mere enn i 2019. Jakten gikk
greit for seg og det ble gjennomført flere gode drev både med og uten hund slik at de som
ikke har vært med på dette tidligere fikk se hvordan dette fungerer, det var bra oppmøte på
drevene. Intojakten ble gjennomført 2-3 okt og her stilte både ferske og erfarne jegere, her
serverte vi hjortegryte lørdag ettermiddag og fikk oppleve fullmåne natt til søndag før vi
avsluttet med lunch/grillings ved fjellvann søndagen. I 2020 hadde vi hele 13
førstegangsjegere med oss noe som er meget positivt, og veldig gøy at en av disse fikk skutt
sitt første dyr.
Vi opplevde dessverre etter jakten at noen prøver å kapre terreng fra foreningen og vi jobber
i skrivende stund med å fornye alle grunneier kontrakter og redde mest mulig av terrenget.
Hva dette ender med må vi komme tilbake til når alt er på plass. Her har det tidligere vært
for dårlig system fra foreningens side og flere grunneiere har ikke hørt noe fra foreningen på
mange år, dette blir det system på fra nå av.

Covid-19 tiltak 2020:
Det har blitt mindre oppfølging av førstegangsjegere en ønsket.
Vi har fulgt nasjonale retningslinjer, bruk av munnbind og håndsprit og loggført de som har
vært tilstede.
Begrenset deltagere ved nedskjæring av dyr.

Rune Løland
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Årsberetning for Jegerprøveutvalget 2020
Jegerprøveutvalget har gjennomført 2 kurs med i alt 28 uteksaminerte kandidater, et av
kursene var et ungdomskurs i samarbeid med jaktskytterskolen.
Kursene rekrutterer mange nye medlemmer – både ungdommer og voksne.
Jegerprøvene er blitt holdt i undervisningslokaler på Askøy Seilsportsenter, har brukt
Kollevågen til uteaktiviteter og brukt Sotra og Øygarden jff sitt skyteanlegg til våpen- og
skytetrening. Her har det vært et særdeles godt samarbeid.
Eksamen er utført av Askøy kommune, miljøvernavdelingen.
Marion Olsen - jegerprøveinstruktør

Årsberetning for fiskeutvalget 2020
Det var planlagt en fiskekonkurranse 7. juni som utgikk pga. Covid-19, det var også planlagt å sette og
trekke garn helgen etter, dem utgikk dessverre også av samme grunn. Det har derfor ikke vært noen
fiskerelaterte aktiviteter i 2020 i foreningen, men vi satser på å komme sterkere tilbake når viruset
har roet seg.
Det har ikke vært søkt støtte til aktiviteter i 2020 som er satt av til fiskeutvalget, men muligheten for
å søke i 2021 er tilstede. Vi ønsker å se det an med Covid-19 om vi setter opp fiskesommer og søker
midler til dette.
Tommy Kristoffersen

Årsberetning barne- og ungdomsutvalget 2020
2020 utvilsomt vært annerledes år, mye aktiviteter har vært gjennomført, men noen har blitt
stoppet grunnet Covid – 19. Følgende aktiviteter har vært gjennomført i BU & JSS
Strandrydde aksjon 2020
AJFF sin Barn og Ungdomsgruppe har gjennomført 3 stk familie ryddeaksjoner i forbindelse
med høstens strandrydde uker – Hold Norge Rent, Herdla, Juvik og Kollavågen. Personer som
har deltatt: 67 totalt fordelt på barn, voksne og familier. Søppel samlet fra skog, land og
strand: ca 800 kg. Ryddetimer + adm tid: ca 210 totalt.
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Det ble gjennomført registrering av alle deltakere, dette for å ha kontroll i forhold til korona
smitte, sprit til håndvask og hansker var en selvfølge.
Alle deltakere fikk tilbud om drikke og goodis, noe som ble tatt godt imot av liten og stor
Søppel ble levert på www.bir.no sin miljøstasjon Ravnanger / Askøy Kort oppsummert 3
ryddeaksjoner og tilskudd fra Fylket med kr 30.000, - for utført jobb.
Ung Sommer
Det ble gjennomført Ung Sommer sammen med Askøy kommune, dette ble et fint
arrangement med fiske i Fjellvannet samt lagde mat på bål.
Høst camp BU 2020
Sammen med BU-Fylket hadde vi høst camp i Samnanger, der fisket vi i lokale vann samt
hadde 2 dager på skytebane i Åsane med hagle & rifleskyting. Totalt antall deltakere 12
personer, dette er et arrangement vi kommer til å gjennomføre i 2021 også, meget vellykket!
Sparebanken Vest
SPV har valgt å støtte Askøy Jeger- og Fiskerforening sin Barn og Ungdomsgruppe samt
Jaktskytterskole med kr 20.000, - til friluftsutstyr fra sitt samfunnsutbytte, disse midlene ble
brukt til innkjøp av utstyr som kommer alle medlemmer til gode, da primært BU - JSS
Jaktskytterskole
Høsten 2020 startet vi opp Jaktskytterskole 1 & 2
Jaktskytterskole 1 er like JSS som ble gjennomført skoleåret 2019/2020
Jaktskytterskole 2 er for de som har gjennomført JSS 1 og nye utdannete jegere
JSS 2020 / 2021 har 12 medlemmer i hver gruppe, veldig hyggelig å se at flere elever fra JSS
2019/2020 ville fortsette til JSS2.
Vi har samling hver annen mandag utenom skoleferier. Elevene som deltar har en snitt alder
på 14 år, 2 jenter deltar også. Nesten alle stiller på samlingene og deltar svært positivt, vi har
også hatt flere foreldre som har vært med som støtte til leksjonene.
Noen av aktiviteter som er gjennomført i JSS 1 & 2
1. Info møte med orientering
2. Våpen sikkerhet og vedlikehold
3. Rifleskyting
4. Førstehjelpskurs
5. Hagleskyting
6. Salongrifleskyting
Leder Bu & JSS
Andreas Waardal

Årsberetning Kvinneutvalget 2020
I kvinneutvalget har det vært planlagt å sette og trekke garn, fellefangst og hjortejakt. Vi har
dessverre ikke fått gjennomført garntrekking og fellefangst pga. Covid-19. Hjortejakten ble
gjennomført og damene ble invitert med på introjakt. Dette står det mer om i introjakten.
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Etter endte jegerprøver er det utdannet 7 nye kvinnelige jegere, så når viruset har roet seg
er det viktig at vi setter i gang igjen aktiviteter i kvinneutvalget.
Vi kommer til å søke midler for 2021 til aktiviteter for kvinner og også her vi vi usikker på
hvordan året blir med tanke på Covid-19
Marion Olsen

Årsberetning – medlemsfordel - 120 båter 2020
Foreningen har 3 båter i drift. Den ene båten inngår i åpent tilbud på Singlingavatnet, mens
de to andre fortsatt har vært tilgjengelig i hhv. Tveitavatnet og Fjellvatn. Båtene blir flittig
brukt.
Ansvarlig Andreas Waardal

Årsberetning – medlemsfordel – hundefor 2020
Et godt brukt medlemstilbud med god og stabil omsetning. Lager er på Jørn’s privatadresse.
Det ble solgt 110 sekker i 2020. Det er omtrent det samme som de siste 3 år. Hadde 41 sekker på
lager 31/12-20.
Inntekt kr 43710,-

Hundeforansvarlig Jørn Korneliussen

Årsberetning 2020 – Munkebotnutvalget
Foreningens styret har bivånet «Sameiet Munkebotn Skyte og Aktivitetssenter» fra utsiden –
uten å kunne se noe særlig framdrift i saken.
Leif Arne Boge

Årsberetning 2020 – Familiedagen
Familiedagen ble avlyst i 2020 pga Covid-19

Side 9 av 16

Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2021

Regnskap
Regnskap 2020 for Askøy Jeger og Fiskeforening (893563202)
Virksomhetens art
Askøy jeger og fiskeforening sitt formål er å arbeide for medlemmenes interesser innen jakt,
fiske konkurranseskyting, annet friluftsliv og naturforvaltning.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Det er styrets oppfatning at årsregnskap med noter og årsberetning gir et rettvisende bilde
av virksomhetens aktivitet, eiendeler og finansiering av disse.
Årsregnskapet er gjort opp med 152.466.77,- i overskudd og med eiendeler ved årets utgang
på 1.064.158.58,- Resultatet vil bli overført til egenkapital.
Fortsatt Drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.
Styret og ansatte
Styret består av 7 medlemmer.
Selskapet hadde ved årets utløp 0 tilsatte.
Andre forhold
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat
som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter
regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse
av regnskapet
Askøy, den 14.02.2021
Simon Ravn
Styreleder

Andreas Waardal
Nestleder

Bjørn Straume
Økonomi

Leif Boge
Styremedlem

Marion Olsen
Sekretær

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Rune Løland
Styremedlem
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Revisorberetning
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Innkomne saker
-

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

Styrehonorar Askøy JFF 2021
Styret foreslår å videreføre samme ordning som foregående år, men med lik sats for alle
styrets medlemmer.

Forslag til styrehonorar Askøy Jeger og Fiskeforening

Verv
Styreleder
Simon Ravn
Nestleder
Andreas Waardal
Styremedlem
Marion Olsen
Styremedlem
Tommy Kristoffersen
Styremedlem
Leif Arne Boge
Styremedlem
Rune Løland
Styremedlem
Bjørn Straume

Fast
vervsats

Fast
møtesats

Antall
møter i
hht.
Protokoll

1500

100

4

400

1900

1500

100

4

400

1900

1500

100

4

400

1900

1500

100

4

400

1900

1500

100

4

400

1900

1500

100

4

400

1900

1500

100

3

300

1800
13200

Møtehonorar
sum

Total
utbetalt
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Arbeidsprogram for Askøy JFF 2021
Styret vil generelt fortsette av de linjer som er fulgt gjennom 2017, 18 ,19 og 20.
Arbeidsprogram for de enkelte avdelinger/utvalg fremgår av beretning og/eller budsjett.

Årshjul 2021
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Budsjett for Askøy JFF 2021
Budsjett for jaktutvalget

Budsjett 2021
Jaktutvalget

Post

Inntekter

Utgifter

Konto
Terrengleie
Fellingsavgift
Ettersøksavtale - 2. linje
Servering + leie lokale + diverse
Poselager, plastposer,
slaktemateriell
Bensin motorsager/kantklippere
og leie til beitepusser
Gjødsel og frø
Hjortejakt
Småviltjakt
Slaktehus leie på Davanger
Materiell nytt/nye jakttårn

20000
6950
1800
1000
1000
6000
3500
0
0
4000

33250
2000
10000

Tilførsel fra AJFF
Sum

19000
54250
54250

Budsjett for kvinneutvalget
Budsjett 2021:
-Midler 2000 kr for 2021
-Overført mottatt midler fra 2020 kr 0,Totalt 2000 kr

Budsjett for fiskeutvalget
Sånn i utgangspunktet er det ingen poster som gir oss støtte på fiskeaktiviteter i år, men
Fiskesommer er 8000 kr inn i støtte og 8000 ut igjen. Ellers hadde jeg håpet at vi fikk 5000 av
styret/foreningen til fiskerelaterte aktiviteter for 2021.

Budsjett for introjakt
Eget budsjett til introjakter 2021:
-Midler 9000 kr for 2021
-0verførte midler fra 2020: kr 0,Totalt 9000 kr
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Budsjett for barne- og ungdomsutvalget/Jaktskytterskolen
Budsjett BU /JSS 2021

Beskrivelse:
Fam Aktiviteter x 5
Frifondsmiddler fra Njff
Drift JSS 1
Kontigent JSS1 a kr 1400 x 12
Drift JSS 2
Kontigent JSS2 a kr 1400 x 12
Jakt og Fiske Skole Ungdom AJFF
Jakt og Fiske Skole Ungdom AJFF Kontingent
SPV middler etter søknad
Stradrydde aksjon x 4 fra NJFF Hordaland
Egenandel høstcamp BU a kr 250 x 15
Tilskudd NJFF Hordaland - Høstcamp
Tillskudd UngSommer
1. Hagleskytting JSS1 4 ganger a 12 skudd
2. Hagleskytting JSS2 4 ganger a 12 skudd
3. Rifleskytting JSS1 a 6 ganger a 10
4. Rifleskytting JSS2 a 6 ganger a 10
5. Grill dager JSS
6. Andel kostnad ungjakt
7. Rifle links BU
8. Give aways reklame
9. Klær til instruktører
10. Jule avsluttning JSS
11. Høstcamp

Revidert av Andreas Waardal 03.02.21

Inn kr
25 000,00
35 000,00
15 000,00
16 800,00
15 000,00
3 750,00
15 000,00
16 800,00
20 000,00
40 000,00
3 750,00
5 000,00
5 000,00

Ut kr
20 000,00

Ansvarlig

Tid / sted

Utgift
Innkjøp utstyr & materiell

5 000,00
15 000,00
20 000,00
6 000,00

Innkjøp utstyr - Materiell - Ammo
Innkjøp utstyr - Materiell - Ammo
Skyte simulator for inneaktivitet
Give aways & kos til barna

2 500,00
1 500,00
1 500,00
9 000,00
9 000,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
7 500,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
15 000,00
5 000,00

Innkjøp utstyr & materiell
Innkjøp utstyr - Materiell - Ammo
Innkjøp utstyr - Materiell - Ammo
Innkjøp utstyr - Materiell - Ammo 2 ganger storvilt / 4 ganger 22lr
Innkjøp utstyr - Materiell - Ammo 4 ganger storvilt / 2 ganger 22lr
Innkjøp utstyr - Materiell - Mat
Kostnad til jaktutvalg
Innkjøp utstyr & materiell
Innkjøp utstyr & materiell
Innkjøp utstyr & materiell
Mat & gaver
Innkjøp utstyr - Materiell - Mat - Amo
Variable kostnader , rep og oppgradering av utstyr osv
Annonser , Reklame ,
Lønn instruktører - Baneleie
Adm kost - Kjøring - Bompenger osv

6 000,00
6 000,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

4 000,00
4 000,00
500,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

237 100,00

195 500,00

KURS

Hagle - praktisk skyting nye jegere 1&2
Riflekurs praktisk skytin nye jegere 1&2
Kart og kompass 1&2
GPSkurs 1&2
Fiskekurs barn og ungdom 1&2
Lage allround-takkel for båtfiske 1&2
Fellefangst for undgom 1&2
Fluefiske for nybegynner 1&2
Fiske fra kano 1&2

Totalt inn/ut

Kontingent
Styret foreslår å samme kontigentandel som 2020

Valgkomiteens innstilling til styre – valg
Leder - Andreas Waardal – 2 år
Nestleder – Marion Olsen – 1 år overtar for Andreas
Økonomiansvarlig – Tommy Kristoffersen - 2 år
Sekretær – Jørgen Hopland, 1 år overtar for Marion
Styremedlem – Rune Løland – 2 år
Styremedlem – Eliane Tellevik – Ny, valgt for 2 år
Styremedlem – Bjørn Straume – 1 år igjen

10 personer a kr 600
10 personer a kr 600
10 personer a kr 100
10 personer a kr 300
10 personer a kr 100
10 personer a kr 100
10 personer a kr 100
10 personer a kr 100
10 personer a kr 100

41 600,00
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Valgkomiteens innstilling til valgkomite –valg
Som vanlig er antakelig utgående styremedlemmer å regne som neste års valgkomite. Denne
består da av,
Simon Ravn 2 år
Leif Arne Boge 2 år
Leif Erik Beck 1 år igjen

Valgkomiteens innstilling til revisorer –valg
Det har ikke lyktes valgkomite å finne vara revisor. Magne Solberg er sittende, det bør da
utpekes en ny revisor. Tidligere har det blitt utpekt en av årsmøte deltakere, kan det gjøres
også nå?
Tidligere har det også vært gjennomført med en revisor.

Æresmedlemmer / Hederstegn
Det er foreløpig ikke kommet inn forslag til æresmedlemmer

Vedtektsendringer
Det er foreløpig ingen forslag til vedtektsendringer

