
Gjerstad f eger- og Fiskerforening

Referat fra Årsmøte 0 2.03.2021, kl. 1800 Lyngrillen.

Fire medlemmer møtte til årsmøte dette spesielle corona-året.

Saker.
Sak 1 lnnkalling, saksliste, ordstyrer, referent og to til å signere protokoll

lnnkallelse ble annonsert via mail, SMS tilalle medlemmer og egen hjemmeside. ÅrsmØte godkjente

innkallelse og saksliste. ut

Årsmøte valgte følgende personer som ordstyrer, referent og signere protokoll

Ordstyrer: Håkon Helgesen

Referent: Siri Bjellerås

Signere protokoll: Per JØrgen Eskeland og Jarle Heiland

Sak 2 Årsmelding

Håkon gav oss en gjennomgang av årsmeldingen.

I andre avsnitt på side 8 i årsmeldingen, ble det oppdaget en liten trykkfeil. Det skalstå: «Jakt, fangst og

fiske er nok vår eldste kulturarv». Dette korrigeres i årsmeldingen.

Det harvært mange utsatte og avlyste arrangementergrunnet Covid-l-9, men aktiviteten har likevel

vært god i andcrlendesåret 2020. Salg av fiskekort har vist seg å vært veldig populært og doblet fra

tidligere år.

Sak 3 Regnskap 2020

Kasserer Siri Bjellerås og revisor Per Jørgen Eskeland gav en orienterte om regnskapet for 2020. Generelt

er den økonomiske situas.joncn god, når enn også tenker på de investeringer klubben har realisert ved

ny haglebane i 2020.
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Gjerstad feger- og Fiskerforening

Vi har ikke fått mange medlemmer i 2020. Dette er nok myc på grunn av at det ikke har blitt
gjennomf6rt jegerpr6vekurs. Vi ønsker flere medlemmer velkommen i 2021.

Sak 4lnnkommende saker

Har ikke kommet noen saker

Sak 5 Andre saker

Stotus ropport fro Solem

Overbygg og nybygg:

-Det skal rettes opp noen stolper og liste ferdig inne.

-Det mangler flomlys enda.

Publikumbygg og lagerbygg:

-Den er ikke ferdigstilt, og har noen mangler.

Haglebanen har vært en suksess både med tanke innsatsen tilfrivillige som har jobbet mange timer der
og det økonomiske.

Tusen takk til dere alle som har vært med.

NM i nordisk ioktskvtinq 2022

Gjerstad JFF har et initiativ for å vurdere en eventuell NM sØknad for Nordisk jaktskyting i 2022

-Årsmøtet er positive til dette.
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Gjerstad Ieger- og Fiskerforening

-Det trengs ca 25 frivillige hagledommere/standplassledere som vilvære med å bidra til dette.

Hovedtyngden av disse bør være medlemmer i egen forrening. Men vi bør også belage oss på å søke litt
hjelp f ra naerliggende foreninger.

-Vi har flotte og nye lokaler til dette.

-ÅrsmØtet har godkjent e n utredning og fullmakt til styre for cndelig beslutning av dette.

Sak 5 Styres forslag til arbeidsprogram 2O2L

Årsmøtet er positive til arbeidsprogrammet, og mener at styret kan endre ting om det trengs underveis.

6.7 Klubbhus

Årsmøtet mener at det bøt reflekteres og undersøke på strøm, vann og avløp. Samt nytte og kostnadene

som skal til for å få dette gjennomf6rt.

Fotnote 6.3.

Haglebane 2; sløpe såle, ringmur og akustikkanlegg

Haglebane L; gr6fIe ogføre frem el rør oE kabler, installere akustikkanlegg og bygge ei lita bu

Sak 7 Kontingentandel 2021

Årsmøtet godkjcnte forcslåtte kontingcntsatser for 202 1.

Sak 8 Valg

Styre:

Leder: Jostein Vesøl

Nestleder: Hål<on He lgesen

Sekretaer: lnger Haugland Sandåker

Naer deg
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Gjerstad Jeger- og Fiskerforening

Kasserer: Siri Blelleras

Varamedlem: Morten Seland

Jaktskytterutva lget:

Leder:

.io Åsmund Sandåker

Medlemmer:

Rolf lnge Haugholt

Geir Ernanuelsen

Dag Erling Dalcn

Ungdomsutva lget:

Leder:

Espen Dalcn

Medlemmer:

Jon Martin Christensen

KaiAusland

Kvinneutvalget:

Leder:

Åshild Mortensen

Medlemmer:
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Gjerstad Ieger- og Fiskerforening

Cathrine Sofie Veivåg Flaten

Annc Grethe Haugholt

Revisor:

Per Jørgen Eskeland

Rolf lnge Haugolt

Valkomite:

Per Jørgen Eskcla nd

Stian Røed

Olav Heiland

Møte avsluttet kl 20.00
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