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Styrets Årsberetning for året 2021
Styret har igjen vært i et vanskelig år mtp. covid- 19, men det har blitt avholdt 3 fysiske
møter og 3 teamsmøter i 2021/22 der mye av fokuset har vært hvordan vi skal forholde oss
med aktiviteter rundt covid også i år.
Barne- og Ungdomsutvalg, Fiskeutvalget, Kvinneutvalg, Jegerprøveutvalg, og Jaktutvalg har
ikke heller ikke i år kunnet gjennomføre alle sine aktiviteter ihht. til planer pga. covid, men
det har helt klart vært en oppgang i aktivitetsnivået siden forrige år. Se utvalgenes egne
delberetninger.
Vi har fremdeles lager og oppholdssted på Herdla/Det røde Huset. Vi har den siste tiden
brukt Andreas sitt kontor til møtevirksomhet og jegerprøvekurs. Dette fungerer meget bra
for oss. Jaktutvalget 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 2021 264 betalende medlemmer. Oppgang på 14 nye
medlemmer siden samme tid i fjord, dette kommer av jegerprøve og bu aktivitet.
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. Vi
holder på med ny hjemmeside, med dette tar litt tid da det er mye arbeid for å få en god og
informativ hjemmeside, som er målet.
Foreningens regnskap 2021 er gjort opp med kr 159.000,- overskudd og penger på bok – og
foreningens økonomi er sunn og inspirer til fortsatt drift.
For styret, AJFF
Andreas Waardal, Styreleder
Marion Olsen, Nestleder
Tommy Kristoffersen, Sekretær
Jørgen Hopland, Kasserer
Bjørn Straume, Styremedlem
Rune Løland, Styremedlem
Eliane Tellevik, Styremedlem
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Årsberetning for Jaktutvalget 2021
Jaktutvalget 2021 har bestått av Rune Løland (leder), John Vonheim og Tommy Kristoffersen.
Det ble i 2021 utført bra med dugnadsarbeid på bøene vi disponerer. Satser på å komme i
gang tidligere med dugnadsarbeid i 2022 og gjøre oss ferdig med nedskjæring av busk og
kratt før 15. juni. Det var ok oppmøte til dugnadene i 2021, men alltid plass til flere som
ønsker å bidra for fellesskapet.
Småviltjakten med salg av jaktkort blir gjennomført av Frode Vonheim, det er solgt 9 jaktkort
på småvilt i 2021 ca. det samme som året før.
Hjortejakten som er hovedaktiviteten i Ajff hadde 50 påmeldte jegere i 2021. Kvoten var 18
løyver var i 2021 og det felt 8 dyr totalt. Jakten gikk greit for seg og det ble gjennomført flere
gode drev slik at de som ikke har vært med på dette tidligere fikk se hvordan dette fungerer,
det var bra oppmøte på drevene.
Introjakten ble gjennomført 23-24 oktober og her stilte både ferske og erfarne jegere, her
hadde vi drev lørdag morgen og det ble serverte hjortegryte lørdag ettermiddag. Det ble
jaktet fra tårn natt til søndag før vi avsluttet med et drev søndag morgen. I 2021 hadde vi 5
førstegangsjegere med oss noe som er meget positivt for rekruteringen, og veldig gøy at 2 av
disse som ikke har skutt dyr før fikk skutt sin første hjort.
Stort sett alle underskrifter er fornyet i 2020/2021, men det jobbes litt inn i 2022 for å få på
plass noen til. Det er nå laget et system fra foreningens side slik at vi har kontroll på
grunneiere vi samarbeider med.
-Rune Løland, leder for jaktutvalg-

Årsberetning for Jegerprøveutvalget 2021
Jegerprøveutvalget har gjennomført 3 kurs med i alt 27 uteksaminerte kandidater.
Kursene rekrutterer mange nye medlemmer – både ungdommer og voksne. Og i 2021 har
jegerprøve bidratt med 23 nye medlemmer og en inntekt på omtrent 32.000 kr.
Prisen på jegerprøven har steget pga. innkjøp av bøker som skal være inkludert i kurset.
Jegerprøvene er blitt holdt i undervisningslokaler på Askøy Seilsportsenter og på Storebotn.
Vi har brukt Ravnanger og 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, leder for jegerprøveutvalget-
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Årsberetning for fiskeutvalget 2021
Det er gjennomført noen fiskeaktiviteter i 2021, disse ble gjennomført som
familieaktiviteter,
Isfiske I februar var det kaldt og det ble arrangert isfiske for familier, barn og unge i
Krokåsdalen. Mange deltok, ingen fisk lot seg fange, men store og små var veldig fornøyd
med å lage hull i isen og øve seg på isfiske med maggot.
Kanofiske I juni ble det arrangert kano fiske. Her var det lite oppmøte og bare en deltaker
stilte.
Fiskesommer Fiskesommer ble arrangert i Strusshamn i juni. Her ble det gjort innslag i
Askøy24 for arrangementet og over 100 personer møtte opp og deltok. Ungdommer fra JSS
og JOFS bidro som hjelpere ved fiskeog båtstasjoner, og med grilling og utdeling av mat.
Kurs i fluekasting I august ble det holdt kurs i fluekasting i Kollevågen. Preben holdt kurs og
her var det 8 deltakere. Først var det trening på parkeringsplassen med tråd i ende av
snoren. Etter en stund gikk en til stranden og øvde på kast ut i sjøen.
-Andreas Waardal -

Årsberetning barne- og ungdomsutvalget 2021
Året 2021 ble også ett «annerledes» år, aktiviteter har vært gjennomført, men noen har
dessverre blitt stoppet grunnet Covid – 19 også dette året.
Sommer camp BU Sammen med BU-Fylket hadde vi sommer camp på Hitsøy på Sotra. Vi fikk
låne 3 båter fra TAM samt at Jørgen hadde med egen båt. Ungdommene laget teltleir og det
meste av arrangementet foregikk ute. De ble delt inn i grupper på hver båt og det ble fiske
med gode resultat både lørdag og søndag. Det ble også tid til en liten leksjon i livredning
søndag før vi reiste hjem, der de fikk forsøkt å hente og kaste ut livbøye til en som lå i sjøen.
Dette er ett arrangement som ønskes videreført. Meget vellykket!
Ung Sommer Det ble gjennomført Ung Sommer sammen med Askøy kommune, Herdla
Museum, dette ble et fint arrangement med fiske i Singlingavatnet samt lagde mat på bål.
Høst camp BU Sammen med BU-Fylket hadde vi høst camp på Kvamskogen med opphold i
Sporveishytten. Det ble to dager på skytebane i Åsane med hagle & rifleskyting. Det ble også
fiske i lokalt vann på Kvamskogen lørdag og søndag tok alle turen til dagsturhytten ved
Kvernesvatnet i Samnanger for å fiske. Totalt antall deltakere 15 personer, dette er et
arrangement vi ønsker å gjennomføre i 2022 også, meget vellykket!
Jaktskytterskole Jaktskytterskolen fortsatte våren 2021. Høsten 2021 startet vi opp
Jaktskytterskole 1, 2 & JOFS Jaktskytterskole 1 er like JSS som ble gjennomført skoleåret
2020/2021
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Jaktskytterskole 2 er for de som har gjennomført JSS 1 og nye utdannete jegere JOFS er det
som har tatt Jaktskytterskole 2.
Vi har samling hver mandag utenom skoleferier. Noen avlyste mandager har det blitt pga
Covid-19 nedstengning. Elevene som deltar har en snitt alder på 14 år, 2 jenter deltar også.
Det er godt oppmøte på samlingene og vi har også hatt flere foreldre som har vært med som
støtte til leksjonene.
Noen av aktiviteter som er gjennomført i JSS 1, 2 & JOFS
1. Info møte med orientering
2. Våpen sikkerhet og vedlikehold
3. Rifleskyting
4. Førstehjelpskurs
5. Hagleskyting
7. Salongrifleskyting
8. Fellefangst
9. Kart og Kompass
SparebankenVest SPV har også i år valgt å støtte Askøy Jeger- og Fiskerforening sin Barn og
Ungdomsgruppe samt Jaktskytterskole med kr 20.000, - det ble søkt om midler til
skytesimulator som skal brukes til opplæring.
-Andreas Waardal, leder BU og JSS-

Strandryddeaksjon 2021Lørdag 13.mars var vi i Kollevågen, 23 personer deltok og ca
150 kg søppel ble levert på Miljøstasjonen denne dagen. Søndag 19. september ble det
ryddet i Ramsøy området. Her var det 8 personer som deltok og ca 70 kg søppel ble levert
Miljøstasjonen. Neste dag, mandag 20. september ble det ryddet ved Singlingavatnet, det
var 15 personer som deltok og ca 50 kg søppel ble levert Miljøstasjonen. Oppsummert ble
det utført 3 ryddeaksjoner og tilskudd fra Fylket med kr 30.000,- for utført jobb.
-Andreas Waardal-
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Årsberetning Kvinneutvalget 2021
I kvinneutvalget har det vært planlagt å ha fellefangst og hjortejakt. Hjortejakten ble
gjennomført i sammenheng med introjakt, pga. mangel på påmeldte Kvinner. Fellefangsten
ble gjennomført som planlagt. Etter endte jegerprøver er det utdannet flere nye kvinnelige
jegere, så når viruset har roet seg er det viktig at vi setter i gang igjen aktiviteter i
kvinneutvalget. Vi ønsker å øke aktivitetsnivået med aktiviteter for kvinner, da det er flere
kvinnelige medlemmer i foreningen, men få aktive,
-Eliane Tellevik, leder for kvinneutvalg-

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. Båten i tveitavannet
har vært til reparasjon og er nå i orden og kommer tilbake til vannet så snart det lar seg
gjøre.
-Styret-

Årsberetning – medlemsfordel – hundefòr 2021
Et godt brukt medlemstilbud med god og stabil omsetning.
Lager er flyttet fra Jørn’s privatadresse til Rune Løland Davangervegen 59.
Det ble solgt 109 sekker i 2021. Det er omtrent det samme som de siste 3 år. Hadde 34
sekker på lager 31/12-21.
-Rune Løland, Hundeforansvarlig-

Årsberetning – Hundeutvalg 2021
Det ble opprettet et hundeutvalg i 2021, men det har ikke vært noe aktivitet. Dette ønsker vi
å satse litt mer på i 2022, det er allerede vært en aktivitet med legging av blodspor i januar i
år, dette fikk god respons og folk var fornøyde.
-Tommy Kristoffersen-

Årsberetning 2021– Munkebotnutvalget
Foreningens styret har bivånet «Sameiet Munkebotn Skyte og Aktivitetssenter» fra utsiden –
uten å kunne se noe særlig framdrift i saken.
-Styret-
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Årsberetning 2021 – Familieaktiviteter
Naturløype med kart og kompass Det ble arrangert åpen dag sammen med JSS og JOFS
mandag 6. september hvor det ble laget til løype og trening med kart og kompass.
Familiedag med båt / ro / tau I september hadde vi åpen dag sammen med JSS og JOFS
mandag 13.09.21. Denne dagen var det trening med båt, roing og knyting av tau. Det var
flere familier som stilte i tillegg til JSS og JOFS deltakerne.
150 års jubileum av NJFF I oktober markerte vi 150 års jubileum for NJFF med 4 retters
servering, fiske og quiz/rebus løp i Strusshamn. Det ble servert hjortegryte, fiskesuppe, grill
pølser/hotdog og kaker til dessert. Også her var det mange deltakere og en fiskestang ble
premie til en av deltakne av quiz/rebusløpet. Ungdommer fra JSS og JOFS var med og hjalp til
også ved dette arrangementet.
Familiedag på Herdla Fort Første søndag i september arrangerer Herdla Museum kom deg ut
dag på Herdla, hvor alle lag på Askøy kan delta. Andreas stilte på kort varsel for AJFF, med
bålpanne for tenning av bål med flint, quiz og gryte med hjortekjøtt for smaksprøver. Her var
det mange familier innom og det ble trukket en fiskestang til vinner av rebus
Estimert har vi hatt ett oppmøte i 2021: Av 800 barn som har deltatt på arrangement og 250 voksne

-Andreas Waardal-
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Innkomne saker
-

Medlemmer
o Ingen saker er meldt inn.
Styrets saker
o Kjøp av foreningslokale

Askøy jeger- og fiskerforening ønsker å ha muligheten til å kjøpe et foreningshus og legger
fram en oversikt over plan for evt. kjøp. Banken har gitt klarsignal til å låne oss penger til
kjøp foreningslokale. Med et foreningslokale kan vi skape enda fler aktiviteter rettet mot alle
og spesielt en god arena for barn og ungdom.

Foreningshus AJFF
Kan redigeres
Rente
Kjøpesum
Omkostninger
Egenkapital
Oppussing År 1
Lånesum

1 900 000,00
47 500,00
-800 000,00
50 000,00
1 197 500,00

5

Utgifter
Renter og avdrag
Vedlikehold årlig
Askøy kommune
Strøm
Årlige kostnader

84 605,59
30 000,00
8 000,00
40 000,00
162 605,59

Pr måned
7 050,47
2 500,00
666,67
3 333,33
13 550,47

Inntekter:
Utleie konfirmasjoner etc
Inntekter på kurs etc
Overskudd N Budsjett
Økt aktivitet kurs med H
Utleie medlemmer
Idrettslag / foreninger
Årlige inntekter

50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
30 000,00
170 000,00

Pr måned
4 166,67
3 333,33
2 500,00
1 666,67
2 500,00
14 166,67

Totalsum
* Annuitetslån

-7 394,41

-

616,20

Utvask osv kommer som tilleg for leietaker, om ikke utføres av leier.
Hentet fra Normal budsjett
Dag eller kveld a kr 750,2 stk idrettslag eller foreninger, 2 kvelder i uken
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Styrehonorar Askøy JFF 2022
Styret foreslår å videreføre samme ordning som foregående år.

Forslag til styrehonorar Askøy Jeger og Fiskeforening

Verv
Styreleder
Andreas Waardal
Nestleder
Marion Olsen
Kasserer
Jørgen Hopland
Sekretær
Tommy Kristoffersen
Styremedlem
Eliane Tellevik
Styremedlem
Rune Løland
Styremedlem
Bjørn Straume

Fast
vervsats

Fast
møtesats

Antall
møter i
hht.
Protokoll

1500

100

5

500

2000

1500

100

6

600

2100

1500

100

4

400

1900

1500

100

6

600

2100

1500

100

5

500

2000

1500

100

4

400

1900

1500

100

1

100

1600
13600

Møtehonorar
sum

Total
utbetalt

-Styret-

Arbeidsprogram for Askøy JFF 2022
Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre
planer, programmer og kommunikasjon. Vi skal i 2022 gjenoppta og øke aktivitetene i
organisasjonen etter lang tid med smittevernbegrensninger. Vi skal også fortsette vår innsats
for å promotere NJFFs organisasjon, rolle, aktiviteter og tilbud.
Dette skal sikre gode tilbud til medlemmene, øke interessen for jakt, fiske og annet friluftsliv
i befolkningen, og forsterke vår relevans og påvirkningskraft i samfunnet. Askøy jeger og fisk
ønsker å øke aktivitetsnivået i alle utvalg. Fremdeles et stort fokus på barn og ungdom og
fokus på familierekruttering. Vi vil derfor at aktivitetsplanen skal inneholde aktiviteter som
kan passe for alle med interesse for både jakt, fiske og friluftsliv.
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Aktivitetsplan for 2022
Friluftsliv
Aktivitet

Dato/Sted

Deltager

Kart og kompass
Førstehjelp
Kart og kompass
Båt, roing og redning
Førstehjelp
GPS Kurs
SommerCamp
Kom deg ut dagen
Kart og kompass
Avslutning Jss/Jofs

25.4.22 -Strusshamn
25.4.22 -Strusshamn
2.5.22 -Strusshamn
9.5.22 -Strusshamn
23.5.22 -Strusshamn
1.6.22 –
10.-12.6.22 -Hitsøy
4.9.22 -Herdla
5.9.22 -Strusshamn
13.6.22 -Strusshamn

Alle
Familie
Familie
Jss/Jofs medl.
Familie
Alle (KURS)
Alle
Alle/Familie
Familie
Jss/Jofs medl.

Ansvar

Aktivitet

Dato/Sted

Deltager

Ansvar

Bål, fiske, natur
Fluebindekurs
Fiske
Fiske/Kystlaget-båt
Fluefiskekurs begynner
Fiske fra kano
Meitefiske
Fiskesommer
Fiskekurs barn/ungdom
Fiskekurs barn/ungdom
Fiske fra kano
Fluefiske nybegynner

4.4.22 -Vikingleiren
6.4.22 -Strusshamn
16.5.22 -Strusshamn
30.5.22 -Stusshamn
30.5.22 -Kollevåg
6.6.22 - Siglingvann
12.6.22 -Ramsøy
18. el. 25.6.22 10.8.22 -Siglingvann
11.8.22 -Siglingvann
29.8.22 -Siglingvann
12.9.22 -Kollevåg

Jss/Jofs medl.
Alle (KURS)
Alle
Jss/Jofs medl.
Alle (KURS)
Familie
Kvinner
Familie
Ung sommer
Ung sommer
Familie
Familie

Andreas W

Aktivitet

Dato/Sted

Deltager

Ansvar

Helgkurs (2 helger)
Ukekurs påske 5 dager
Kurs over 9 dager

Uke 21 og 22
Uke 15
29.8-29.9.22

Alle fra 14 år
Alle fra 14 år
Alle fra 14 år

Marion O
Marion O
Marion O

Aktivitet

Dato/Sted

Deltager

Ansvar

Blodsportrening
Blodsportrening
Blodsporkurs 3 ganger
Blodsporkurs helg
Ringtrening
Ringtrening

9.4.22 -Ask
8.5.22 -Ask
11. 18. 25.5.22 -Ask
27. 28. 29.5.22 -Ask
31.5.22 -Ask
7.6.22 -Ask

Alle
Alle
Alle (KURS)
Alle (KURS)
Alle
Alle

Tommy K
Tommy K
Tommy K
Tommy K
Marion o
Marion o

Andreas W

Andreas W
Askøy kommune
Andreas W

Fiske

Andreas W

Eliane T
Styret
Askøy kommune
Askøy kommune

Jegerprøvekurs

Hund

Skyting
Aktivitet

Dato/Sted

Deltager

Ansvar

Skytetrening
Skyting hagle/rifle
Hagleskyting
Praktisk hagleskyting
Praktisk rifleskyting
Skytedag hagle og rifle

2.5.22 -Hanøy
23.5.22 -Sotra
24.5.22 -Sotra
14.9.22 -Sotra
28.9.22 -Sotra
20.8.22 -Sotra

Jss/Jofs medl.
Jss/Jofs medl.
Alle
Nye jegere/Alle
Nye jegere/Alle
Kvinner

Andreas W
Andreas W

Eliane T

Jakt
Aktivitet

Dato/Sted

Deltager

Ansvar

Introjakt fellefangst mink
Hjortetelling 3 helger
Hjortejaktmøte
Garving av skinn

24.4.22 -Hanøy

Alle
Alle
Påmeldte jegere
Kvinner

Marion O
Rune L
Rune L
Eliane T

25.8.22 -Strusshamn
28.8.22 -Ask
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Parteringskurs hjort
Introjakt Hjort
Småviltjakt
Småviltjakt
Hjortejakt
Fellefangst mår
Introjakt felle mår
Pølsekurs

11.9.22 -Davanger
8.-9.10.22 -Ask
1.-2.10.22 -Voss
8.-9.10.22 -Voss
11.-12.11.22 -Bergen
20.11.22 -Ask
27.11.22 -Ask
4.12.22 -Davanger

Alle (KURS)
Alle/jegere
Kvinner
Alle/jegere
Kvinner
Kvinner
Alle
Alle (KURS)

Rune L
Marion O
Eliane T
Marion O
Eliane T
Eliane T
Marion O
Marion O

Dugnader
Aktivitet

Dato/Sted

Deltager

Ansvar

Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnad ifm. hjortejakten
Dugnader ifm. slåtten
Plastrydding

19.3.22 -Ask
26.3.22 -Ask
12.4.22 -Ask
26.4.22 -Ask
3.5.22 -Ask
19.5.22 -Ask
31.5.22 -Ask
7.6.22 -Ask
Datoer kommer
Datoer kommer

Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle/hjortejegere
Alle

Tommy K
Tommy K
Tommy K
Tommy K
Tommy K
Tommy K
Tommy K
Tommy K
Tommy K
Andreas W
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Budsjett for Askøy JFF 2022
Driftsinntekter
3201 Medlemskontingent - andel som tilfaller forening
3203 Grasrotandel
3205 Tilskudd
3211 Jaktutvalg - Småviltjakt
3212 Jaktutvalg - Hjortejakt
3215 Jegerprøve - Deltakeravgifter
3216 Jegerprøve - Andre inntekter
3217 Jegerprøve - Litteratur
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet
3221 Barne og Ungdom - Tilskudd
3222 Barne og Ungdom - Deltakeravgifter
3231 Kvinneutvalget - Tilskudd
3240 Salg av hundefor
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter

Budsjett 2022

2 021,00
9 397,29
230 802,00
3 723,48
45 268,91
65 117,50
3 760,00
5 000,00
27 493,00
45 000,00
575,94
436 138,12

2 020,00
21 525,00
8 317,39
69 299,00
1 997,90
29 898,39
66 059,75
7 500,00
1 670,55
95 000,00
22 000,50
5 165,00
35 000,00
1 429,00
364 862,48

Driftskostnader
4010 Jaktutvalg - Terrengleie
4011 Jaktutvalg - Anskaffelser
4012 Anskaffelser AJFF
4013 Jaktutvalg - introjakt
4015 Jaktutvalg - Andre kostnader
4021 Jegerprøve - Skytedagen
4023 Jegerprøve - Litteratur
4025 Jegerprøve - Andre kostnader
4031 Barne og Ungdom - Andre kostnader
4032 Barne og Ungdom - Anskaffelser
4035 Fiskeutvalget - Anskaffelser
4045 Jaktskytterskolen
4050 Innkjøp hundefor
5340 Honorar - ikke oppgavepliktig <10 000
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
6399 Annen kostnad lokaler
6420 Leie datasystemer
6553 Programvare årlig vedlikehold
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
6705 Regnskapshonorar
6800 Kontorrekvisita
6810 Data/EDB-kostnad
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
7320 Reklamekostnad
7321 Reklameannonser
7711 Styremøter
7770 Bank- og kortgebyr
7771 VIPPS avgifter
Sum driftskostnader

Denne perioden
25 513,00
7 218,00
8 939,70
11 750,00
8 000,00
70 667,54
71 463,36
855,00
5 750,00
39 274,00
13 200,00
1 455,00
1 635,00
1 500,00
2 910,00
16 400,00
1 582,30
3 000,00
2 006,50
281 619,40

Forrige periode
4 400,00
18 021,00
361,30
20 160,00
4 392,50
1 644,08
17 504,52
37 407,62
1 355,00
51 672,00
25 850,00
11 500,00
2 247,00
3 058,75
1 938,00
512,50
1 248,48
4 256,38
1 225,00
647,00
3 550,45
6 170,13
219 121,71

Driftsresultat
Sum driftsresultat

Denne perioden
Forrige periode
154 518,72
145 740,77
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Kontingent
Styret foreslår å øke hovedmedlemskapet til 910 kr (+105 kr) og sidemedlemskapet til 350 kr
(+145 kr) Andre medlemskategorier står likt.

Valgkomiteens innstilling til styre – valg
Leder - Andreas Waardal – 1 år igjen
Nestleder – Marion Olsen – 2 nye år (gjenvalg)
Kasserer – Jørgen Hopland – 1 år igjen
Sekretær – Lasse Brunborg - 2 år (nyvalgt)
Styremedlem – Rune Løland – 1 år igjen
Styremedlem – Eliane Tellevik – 1 år igjen
Styremedlem – Tommy Kristoffersen – 2 år (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling til valgkomite –valg
Som vanlig er antakelig utgående styremedlemmer å regne som neste års valgkomite. Denne
består da av
Simon Ravn 1 år igjen
Leif Arne Boge 1 år igjen
Bjørn Straume 2 år

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 ønskelig at medlemmene kommer med forslag til medlemmer som fortjener en ekstra
oppmerksomhet. Styret ønsker også å starte med årets ildsjelpris i Ajff fra om med året 2022. De vi
ønske å hedre i år vil bli hedret på foreningens 30 års jubileum.
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Vedtektsendringer
a.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE (I dag)
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har
besluttet det,
eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme
varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra
ekstraordinært årsmøte.
Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen

b.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE (Forslag til endring)
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har
besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene.
Frist for innkalling og saksdokumenter - 5 dager.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen

