
Gjerstad feger- og Fiskerforening

Referat fra årsmøte 2O2z
Årsmøte ble avholdt på Lyngrillen den i- mars 2A22, kl 18:00

Antall medlemmer til stede: 25

Saker:
Sak 1. Godkjenning av innkalling, saksliste, 2 til å underskrive protokoll, valg av referent og
ordstyrer. Godkjent

Ordstyrer: OIe Arthur Løite

Referent: lnger Sandåker

2 til å underskrive protokollen: Jo Åsmund Sandåker og Kjetil Eskeland

Sak 2. Årsmelding.
Jostein gjennomgikk årsmeldingen fra 2021. Det var igjen ett spesielt år med NJFF 150
år og covid med dens utfordringer. Gledelig at vi likevel har fått flere medlemmer! Mye
jobb har blitt gjort på Solem, noe er ferdigstilt og andre planer er på gang. Ny

lokallagspartner har vifått i Drangedal sparebank og det setter vi pris på.

En kommentar ang en feil i forhold til saksliste og årsberetning" Styrets forslog til
arbeidsprogrom, sam i saksliste ligger under sak 6, men i årsberetning ligger under sak

5. og sak 7 ligger som sak 6 i beretningen. Riktig skal være: Sak 6: Styrets forslag til
arbeidsprogram 2A22 og sak 7; Foreningens kontigentandel iht nytt opplegg
Oppfordrer medlemmer til å lese årsmøtepapirene.
Godkjent årsberetning

Sak 3. Revidert regnskap tra2O2L
Jostein gikk igjennom regnskapet for sist år. Resultat 393.123 Beholdning pr 31,.12.21, er
kr 754.406. En del av det positive resultatet kommer av mva refusjon og tilskudd pga

covid

HonnØr til Jostein for å finne midler til det meste @

lngen kornrnentar, regnskap godkjent

Sak 4. lnnkommende saker:

lngen forslag er kommet inn

Sak 5. Andre saker styret har ført opp på dagsordenen.

NM i nordisk jaktskyting: Haakon informerer hva komiteen har diskutert. Covid 19 gjorde at
det ble lagt på is. Stemninga er fortsatt positiv, men er ikke formalisert noe mer. Hvis dette er



noe vi ønsker bør det være overvekt av våre medlemmer som står for arrangementet, men
også hente inn naboer som KJFF hvis man trenger. På rifleskytingbør viha nok medlemmer,
men vi trenger flere hagledommere. Det er foreslått at søknad blir vurdert sendt for NM i 2023,
og at det legges til mai/juni. Årsmøte er positiv til at komiteen og styret jobber videre med
dette.

Olav Schrøder presenterte og informerer om NJFF sine standpunkt.
Falt bort pga sykdom. Jostein gikk igjennom kort. (se årsmelding).

Sak 6. Styrets forslag til arbeidsprogram for 2O22
Jostein og Jo Åsmund oppsummerte arbeidsprogrammet.
Dugnad: Den 20 april kl 1700 blir det ciugnad på Solem i stedet for treningskyting.
Ansvarlige:
Løpende elgbane: Morten Seeland
Riflebaner: Geir Emanuelsen
Haglebaner, stier og infrastruktur: iarle Heiland.
Kan man bidra så si ifra til den ansvarlige om hva man kan bidra med og når du kan
jobbe.

Det ble også nevnt at vi har en god nettsideredaktør i Torgrim som følger med og

oppdaterer kjapt@

Arbeidsprogrammet ble vedtatt av årsmøte.

Sak 7, Foreningens kontigentandel i henhold til nytt opplegg.
På landsmØte ble det vedtatt å innføre en mer enhetlig medlemskontingent i

organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene bestemt sin andel selv og det har
medført ett stort antall forskjellige kontigentstørrelser. Derfor må hver forening vedta
og melde NJFF sentralt om det skal benyttes lav, middels eller høy kontingentsats for
hovedmedlemskap. Styret foreslår at GJFF benytter middels sats.
Dette betyr at det blir økt med ca 150 kr i året. GJFF har hatt samme kontingent i mange
år.

Forslaget godkjent

Sak 8-L2 Valg.
Valgkomiteens innstilling til styre og utvalg 7022.03.0L, ble godkjent og det neste styret
og utvalg blir som følgende:

Styre:

Leder: Jostein VestØI, Gjenvalg



Nestleder: Lasse Holte, Ny

Sekretær: lnger Sandåker

Kasserer: Stian Røed, ny
Varamedlem: Morten Seeland.
Varamedlemmer inviteres til å delta på styremØter.

Jaktskytterutvalget: JaktskytteruWalget blir delt i to: Rifleutvalg og hagleutvalg

Rifleutvalgetl

Leder: Geir Emanuelsen, ny

Medlemmer
Åge Roar Christoffersen, ny

Morten Seeland, ny

PålAndre Heiland, ny

Hagleutvalget:
Leder: Jarle Heiland, ny
Medlemmer:
Dag Erling Dalen
Morten Åsheim, ny

Jon Martin Christensen, ny

Ungdomsutvalg:
Leder: Espen Dalen,

Medlemmer:
Jon Martin Christensen
KaiAusland

Kvinneutvalg:
Leder: Åshild Mortensen
Medlemmer:
Cathrine Veivåg Flaten
Anne Grethe Haugholt
(Kvinneutvatget blir uten aktivitet og styrerepresentasjon)

Revisorer:
Torbjørn Sundsdal, ny



Knut Arne Tveit, ny

Valgkommite:
Leder: Stian Røed
Medlemmer:
Olav K. Heiland
Per Gunnar Lille-@sterholt, ny

Sak 13. Æresmedlemskap/hedersbevisninger.
lngen utnevninger.

Sak 14. Forslag om vedtektsendringer
Jostein redegjør.

Enhetlige vedtekter for hele landet. Disse vedtekter er nesten tilnærmet lik de vi har nå.
Kun små endringer.
godkjent.

Referent:
lnger Sandåker
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