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RISØR JEGER OG FISKERFORENING, TRYTA
TORSDAG 10 MARS KL. 18OO I LOKALET

DAGSORDEN

SAK 1. Konstituering/apning av årsmøtet
, Godkjenning av innkalling og dagsorden
. Valg av ordstyrer
. Yalg av sekretær

' Valg av tellekorps
. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

SAK 2. Årsmeldinger fua 2021

SAK 3. Revidert regnskap 2021

SAK 4. Innkommende forslag/saker

SAK 5: Aktivitetslmøteplan for 2022

SAK 6. Foreningens kontingentandel2023 (lav,middels,høy sats)

SAK.7. Budsjett far 2A22

SAK 8. Valg
. Yalg styre og utvalg
. Valg av valgkomite pA 3 medlemmer
. Valg av revisor med en vararepresentant

SAK 9. Utnevninger / utdelinger.

SAK.10. Vedtektsendringer og Retningslinjer



STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2O2I

Foreningen har pr. 31.12-2021, 1 æresmedlem, som er Anders Mortensen, og224 betalende
medlemmer. Det er registrert 185 navnetrekk i besøksboka på lokalet i2021.

Styret og komiteer har i2A2l bestått av følgende:
Leder: Knut Ove Eriksen
Nestleder: Tore Mortensen
Sekretær: Torbjørn trikeland
Kasserer: Jan Erik Hellerdal
Leder viltstellutvalget: Torgrim Torgrimsen
Leder fiskeutvalget: Odd Einar Johansen
Leder juniorutvalget:

l varamedlem
N leder viltstellutvalget:
N leder fiskestellutvalget :

N leder juniorutvalget:

Viltstellutvalget:
Leder:
N leder:
Medlem:
Medlem:

Fiskestellutvalget:
Leder:
N leder:
Medlem:
Medlem:

Juniorutvalget:
Leder:
N leder:
Medlem:
Medlem:

Studieleder:

Rerrisor:

Rolf Røisland
Markus Sørbø Eriksen
Jens Petter Eriksen

Torgrim Torgrimsen
Markus Sørbø Eriksen
Ola Eikeland
Mathias Sørbø Eriksen

Odd Einar Johansen
Jens Petter Eriksen
Kjell Moland
PauI Aanonsen

Torbjøm Eikeland

Jon Kristen Bosvik

Rolf Røisland
Kjell Moland
Siri Skare

Uvdalskomiteen:
Leder: Torbjørn Eikeland
N leder: Rolf Røisland
Medlem: John Pedersen
Medlern: As§ørn Fiskebekk
Medlem: Kjell Moland
Medlem: Sven Harald Morka

Skarbukomiteen:
Leder: Knut Erling Næss
N leder: Torgrim Torgrimsen
Medlem: Helge Terkelsen
Medlem: Kåre Jan Larsen
Medlem: Jens Petter Eriksen
Medlem: Harald Nilsen

Miniatyrs§tterutvalg:
Leder:
N leder: Sven Harald Morka
Medlem: Torgrim Torgrimsen
Medlem: Espen Torgrimsen
Medlem: Audun Haugen

Valgkomite:



202I ble nok et spesielt år med Covd 19. Sty'et og utvalgcne har giort det beste ut ar.

situasjonen. og har klan å gjemrornføre noen flere aktiviteter i 2fi21.
Det ble 2021 avhaldt årsmøte og 10 smittevenrtilpassede styremøter, og styret har behandlet
43 saker.

Årsmøtet ble avholdt torsdag 11. mars 202t i Risørhuset. Her var det 17 personer til stede. I
tillegg til vanlige årsmøte saker, ble Ame Taraldsen lildelt lbreningens hederspris fbr 2020.
tbr sin innsats i det skjulte i tbreningen gienncm mange år. Han er en person som alltid stiller
r-rpp, så sant det ikke kolliderer nred andre planer. Pga Covid 19. bie alt annet sorr er \,anlig på
årsmøte ikke gj ennomtbrt.

Valgliomiteen klaret ikke å firure kandidater til juniorutr al,set i 2021. og på årsmrrte likk st.vret
i oppdrag og f-tnne løsning på bam og ungdomsarbeidet. Stvret hehandlet dette på forste mote.
og bestemte da at vi skulle vente til høsten rned å stafie opp. og at vi skulle bvtle dag. samt gå
over tii møte hver 14 dag. Det ble laget en aktivitetsplan med datoer, emne og hvem som
skulie ha ansvaret. Vi gikk på nred lriskt og positirt mot på høsten- og den første kr,elden konr
r1fi 2 personer. og sir var det ingen på de resterende 7 kveldene. St-vret vedtok da i etterkant ar,

siste kr.eld å ar.l,vse disse kveldenc ut årct. til situasjonen rundt Covid 19 bte llteriigere
a'n,klafi.

På tross av Covid 19 har det vært avholdt noen arrångementer / dugnader.
. Jegerprøvekurs over 9 kvelder/dager med 10 deltagere. Skytedagen ble avholdt i

Froland.
r Det har vært gjennomført 13 kvelder med miniatyrskyting i Risørhallen i løpet av åtret,

hvor de til en hver tids gieldende smittevemtiltak ble fulgt.
r Det ble avholdt revejakt på øyene, ingen rev skutt.
r Busstur til vilhnarksmess&, ble avlyst pga Covid 19
o Det ble på våren giennomfurt 3 fiskedager for bam og unge i Barbuli basseaget, som

var et samarbeid med skolen. Her deltok til sammen 47 barn og lærere.
o Skarbuhytta har bliu ferdigstilt, med ny platting ute, samt andre oppgraderinger.
r Uvdalshffta har også fåu sin oppgfadering med bl.a takrenner og nye møblef.
. Årets Fiskesommer ble arrangert 10. juli på dampskipsbrygga, i samarbeid msd NJFF

og Nordic Outdoor (Sølvlroken) og ble gjennomført iht gjeldende smittevems tiltak.
Det var over 150 mennesker innom på området, og 91 registrerte deltagere.

o 28 august ble det giennomført fiskedag for barn og unge i Barbuli bassenget. Her
deltok bare 8 personer og like mange foreldre og voksne. Kunne gierne ønsket det var
flere.

o Idrettens dag i Risør der det var flere enn 50 barnlungdom innom og prøvde
miniatyrskyting i Risørhallen.

. Gjennom sommeren og høsten har fiskeutvalget, med hjelp fra medlemmene, drevet
med tynningsfiske i Uvdalsvann, og resultatet ble 693 ørcet av varierende kvalitet.

. 23 oktober, i et fantastisk vær, ble forbundets 150 år markert. Tryta arrangerte
utebursdag i Urheia ved den gamle marinestasjonen. Det var et yrende liv fra start til
slutt. Det ble registrert 287 personer tilstede, men antallet var nok mange flere. Her ble
det servert 3 retters måltid. Fiskesuppe &a Risør fiskemottal<, viltgryte fra Hjembu
gfud, grillede pølser, samt nystekte vafler. Det ble arrangert pilkast, kaste på boks og
natursti, samt loddsalg. Det var noen hektiske men morsomme timer.

. Alle loddene ble i Vilt og Sjømat lotteriet ble solgl. Takk til Sjøsenteret Risør, som
var sponsor.



. Det ble fanget 34 mink i feller/jakt på øyene i2021.

. Introjaktkurs og opplæringsjakt på rådy er blitt gjennomført, og her deltok 6 personer
og 4 instruktører, samt 2 hunder. Det ble felt 3 rådyr av de nye jegerne.

o Det ble i2021 solgt 6 stk Fiskekort for Risørhalvøya.
o Tryta har båt fra forbundets prosjekt 100 båter / 1 nøkkel. Båten ligger i Skarvann og i

2021 var det 36 bookingdager.

Da hskeutvalgets leder, Odd Einar Johansen fikk ny jobb og flyttet hjem til Målselv høsten
2021, rykket Jens Petter Eriksen, nestleder i fiskeutvalget inn i styret.

Det ble ikke avholdt noen hyggekveldlmedlemsmøter på våren, pga Covid 19

begrensningene, men på høsten, den 19 oktober fikk vi til en hyggelig kveld, med til sarnmen
23 deltagere, som kunne ry.te god mat og drikke.

Styret har i2}2ljobbet videre med oppgradering av nåværende lokaler, og
ombygging/utbedring av disse. Etter at vinduene ble byttet ut høsten 2020, ble det nye
foringer og belistning montert høsten 2021 av Knut Erling Næss, Arne Taraldsen og Rolf
Røisland. Arbeidet med nytt toalett vil bli gjennomførti2lZz.

Noen flere saker fra styret:
o Rapporter til Risør kommune, Omland, Garthe og Lindstøl grunneierlag, Gjerstad JFF

og Skarvann fiskerlag er utarbeidet og sendt,
. Agderkonferansen i2AZA ble avlyst, pga Covid 19.
. Pga Covid 19, ble fylkeslagets fusmøte også i 2021 avholdt digitalt. Tryta deltok ikke.
o Grunnlagss§ema, momskompensasjon og årlige rapporteringer til forbundet er utført.
r Søknader om kultur, frifond og aktivitetsmidler ble sendt og ble innvilget.
o Etter at Gartetjenn ble nedtappet med over 2 meter, har det vært dårlig med fiske med

ruser. Det er besluttet at demningen skal rives. Tryta deltok på befaring med fflke,
NVE , kommunen og grunneiere 14. juni. Foreningen har sendt innspill vedrørende
rivning. Saken er under behandling.

o Diverse ang ny 818 og Risørvei - innspill
. Swbøbekken har vært et tema, og her ønsker grunneier og se på muligheter for

vannføring hele året. Befaring våren 2A22.
o Det har vært diskutert i styret om Tryta sknlle melde sin interesse i lokalene på

Raildvik, noe vi valgte og ikke giøre.
o Arbeidet med muligheter for innkjøp av s§rtesimulator.
r Frifond og aktivitet søknader ble sendt til forbundet. Fått tilsagn om 48.989.-

aktivitetskvelder/dager i2022, og som skal henyttes godt.

Forbundets frifondsmidler, tilskudd fra Risør kommune og fra NJFF fylkeslag er viklige
bidrag til foreningen, og som kommer veldig godt med for å tilby et aktiviteter for
medlemmene.l2027 ble det avholdt langt færre aktiviteter en planlagt pga Covid 19. Det bie
uansett gjennomført fisketurer i Urheia, kaifiske, båltur, bekkevandring og rniniatyrskytinger.

Juniorgruppa trenger §elp av voksne for å ffi i gang et bedre tilbud, sa ta kontakt dersom
noen vil, kan og har lyst til å bidra med et eller annet.

Styret takker Aase og Tore Mortensen for at de også i2021har holdt lokalet ryddig og rent til
enhver tid, takk også til vårt æresmedlem Anders Mortensen for god hjelp med utarbeidelse
av flyers og lodder.



Når det gjelder mer utfyllende opplysninger og de øvrige aktiviteter i regi av komiteer og
utvalg, vises det til deres respektive rapporter.

Resultatregnskapet for 2A2l viser et overskudd på kr. 58.599.- Egenkapitalen pr 31.12.2021
er på kr. 518.217.-

De største inntektskildene i 2021 var grasrokndelen og lotleriet som ga oss en inntekt på
kr.81.985.-

Vi haper det er flere medlelnmer som ønsker å være med på aktiviteter, eller sitter med
forslag, ideer ogleller andre ting som foreningen kan drive med, vær ikke redd
for å ta kontakt. Vi trenger alle som vil være med å gjøre en innsats for foreningen.

Styret vil takke alie komiteer, utvalg, valgkomiteen, samarbeidspartnere og hvert enkelt
medlem for arbeid og innsats som er utførti202l, og som gtrør at Risør jeger og
fiskerforening, Tryta, er en aktiv organisasjon innenfor områdene, jakt, fiske og friluftsliv.

Risør l.mars2022

Knut Ove Eriksen Tore

,fens Petter EriksenJan Erik Hellerdal

Rolf
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ÅnsnaPPoRT FRA
VILTSTELLUTVALGET 2O2I

Utvalget har i2021bestått av: Leder:
N. leder:

Torgrim Torgrimsen.
Markus Sørbø Eriksen
Ola Eikeland
Mathias Sørbø Eriksen

Viltstellutvalget har i2021ikke hatt møter, men det har vært kontakter på mail og telefon ved
behov. Det har vært utført flere oppgaver og vi har deltatt på flere av foreningens aktiviteter.
Leder av utvalget har møtt på foreningens styremøter.

Det ble i mars 2021 gSennomført jakt etter rev, som var kommet over på isen. Det ble ikke
funnet eller felt rev. Den var sannsynligvis forslunnet før isen forsvant.

Treningen av unghuder på Risøya startet 2 1 . august og ble avsluttet 23. desember. Dette er kun
forbeholdt foreningens medlemmerI2021var 13 stk som frente hund på Risøya, Yi vet at det
også har vært hunder der uten å ha tillatelse, dessverre.

Det er fanget 34 mink i feller på øyene i s\iærgårdeni2027. Trytahar et samarbeid med lokal
fisker/jeger orn mink fuogrt" og han har felt 26 stk av disse.

Det er gf ennomført 1 dag med Introjakt i opplæringsjakt for nye og yngre jegere på øyene i
2021, og det ble felt 3 rådyr. Det deltok 6 unge jegere, samt 4 instnrktører.
Tryta har også bistått sauebonden på Store Yardøya med å felle 3 sauer som var meget skye og
ikke lot seg fange.

Viltstellntv alget 2A2 |

Torgrim Torgrimsen Markus Sørbø Eriksen Ola Eikeland Mathias Sørbø Eriksen

Det er for tiden flere harer på Risøya enn vi ønsker, samt at en del hytteeiere er liu "plaget" ifg
tilbakemeldinger vi har fitt. Yi skal gjøre noe med dette før varens yngling starter. Det er hare
også på Lekercya, Store Yardøya og på Lille Vardøya, noe som er positil.t. Tryta har for øvrig
ikke satt ut eller flyttet noen harer i2021.



Fiskeutvalgets rapport 2AZl

Covid 19 har satt sine merker også i alctiviteten i fiskeutvalget, men det er blitt giennomført en del
aktiviteter allikevel.

Pilkekonkurranse:
Det ble ingen pilkekonkurranse i 2021, da det ikke var mulig åhaarmngement pga Covid 19.

Fiskedager i Barbulivannet:
Det ble gf ennomføit 3 fiskedager på våren etter forespørsel fra skolen. Her fikk rl7 deltagere/eler,er
en innibring i makli tiske etter tr1,te. Flotte dager og oppler.elser. og takk til Tbre Mortensen for
gjennondøringen.

Fiskesommer:
Det tadisjonelle fiskesommer-arrangementet «Kaifiske for barn», i regi av NJFF, gikk av stabelen
lørdag 10juli, på darrrpskipsbrygga. Det var 91 registrerte deltakere/personer, og over 150 personer
inne på området, og mange fikk lurt fisken på kroken. Det ble fanget mange forskjellige arter til stor
begeistring for de fremmøtte. Alle fikk premier. Takk til alle medhjelpere, også kommunen som la
til rette for vårt arrangement påtross av Covid 19 og strenge smitteverntiltak.

Fiske i Barbulivannet:
Lørdag 28. august arrangerte vi fiskedag. 8 barn fant veien til Barbuli vannverket for å fiske tryte.
Noen med medbrakt fiskeutstyr, og de som ikke hadde, fikk låne av Tryta.

Åmlandsbekken:
Det ble på våren utfør dugnad på bekken. Ola Garthe stilte med gravemaskin, og det giorde at
bekken ble fin. Det ble observert fisk etter kort tid. Det har også vært utført litt rydding langs
utløpet.

Kultivering av Uvdalvann
Det er gf ennomført fynningsfiske i Uvdalsvann, og her er det blitt tatt opp 693 ørret av varierende
kvalitet. Kondisjonsmessig vil vi si fisken virker frisk, men størrelsen i forhold alder er ikke heldig.
Vannet er preget av mye små fisk, og ffi eller ingen stor fisk, som ville giu en selvregulerende
stamme.

NJFF-AA frlkeslag har også i år posjektet «Ut å fiske» hvor vi satt opp postkasse ved
Åmlandstjenna og Skarvann. Her ble det trulftet ut 2 personer som far en gave av fflkeslaget.
Vinnerne ble: Åmlandtjenna: Jonas Lanes

Skarvann : Torgrim Torgrims en

Vil også benytte anledningen til å takke alle frivillige som har meldt seg til tjeneste, uten dere hadde
ikke slike arrangementer vært mulig. Spesiell takk til medlem Kjell Moland som har gjort en stor
innsats i Uvdalsvannet i 202I.

Fi skestellutv ilget 2021 :

Odd Einar Johansen Jens Petter Eriksen Kjell Moland Paul Aanonsen



Årsrapport juniorgrupp a 2021

På årsmøte i I. mars. hadde r,algkomiteen ikke klart å f-rnne noen personer som var lvillige til
å r,ære i ufr'aiget. Sqret i oppdrag og finne løsning på bam og r-urgdomsarbeidet. St5'ret
behandlet dette på fuirste møte, og bestemte da at r,i skulle r.ente til høsten med å stafie opp,
og at vi skulle b;.tte dag" samt gå over til møte hver 14 dag. Det ble laget en aktivitetsplan
med datoer. e[u]e og hr.em som skulie ha ansr.'aret.

St,vret gik}. på ffied friskt og positir,t rnot på høsten" og den lørste kvelden kom det 2 personer"
og så r.ar det ingen på cie resterende 7 kveldene. St5-ret vedtok rla i etterkant av siste kveld å

ar.l)'sE disse kveidene ut aret. til situasjonen rurndt Covid 19 ble r,1ter:ligere avklart.

Styret i Tryta

Årsrapport for miniatyrskyting 2021

Det har i 2A21 blitt gj enno mføft miniatyrskyting i Risørhallen.
Pga Covid 19 og de restriksjonene den ga, var det ikke skying på vinteren og våren.

Etter godt over 1 års nedstengning pga Covid 19, ble det Lørdag 18 september arrangert
miniatJrskyting for barn og unge i Risørhailen. Dette var ifm idrettens dag. Her deltok 56
barnlunge, og det ble skutt i underkant av 500 skudd.
Totalt denne dagen ble det registrert over 250 deltagere på de forskjellige aktivitetene som var
tilgf engelig. Våre folk på skytebanen hadde en hyggelig og aktiv dag.

Høsten 2027 har det vært gjennomført skyting hver torsdag, med unntak av skoleferiene.
Oppmøtet har til tider vært varierende pga Covid 19

Det har i 2A2l blitt avholdt 13 skl,tekvelder og av§rrt ca. 2100 skudd.

Miniaqrskynerutvai get i 2021

Audun Haugen Sven H Morka Torgim Torgrimsen Espen Torgrimsen



Årsrapport for Skarbu 2O2L

Så var en sesong over og vi oppsummerer aktiviteter fra Skarbu. lfØlge hytteboka har det
i 2OZl vært 81 overnattinger o976 personer har benyttet hytta. Det må nevnes at i disse

tallene er det også overnattinger av personer som har utført dugnader, og antall
dugnadstimer ble 62.

Det har blitt fisket opp 112 aurer, L72 tryter og 11 røyer.lkke alle som låner hytta skriver
i hytte boka, det er leit.

Ny platting ble satt opp ved redskapsbua, det ble også en fin uteplass, ny benk her

hadde vært helt topp. Det er nå ønskelig å få satt opp en ny trapp ned til brygga. Ellers så

må vi ha en ved dugnad, det minker på veden under hytta. Nytt kiøkkenvindu er bestilt.
Så det er nok å ta fatt i 2022.

Hyttekomit6en ønsker alle medlemmer å få oppleve Skarvann og ikke minst Skarbu.

Takk til dere som bidro med dugnader.

Hyttekomitden har i 2021 bestått av: Knut Erling Næss, Harald Nilsen, Helge Terkelsen,

Kåre Jan Larsen, Jens Petter Eriksen og Torgrim Torgrimsen .



Årsrapport fra Uvdalshytta 2O2L

Etter en lang og kald vår med sein teleløsning ble hytta åpnet 29. mai. Da hadde allerede de første
hatt en helg der. Hytta hadde klart vinteren bra, men nok en gang hadde det vært mus på besøk og

sofaen i stua var så ødelagt at den ble kastet, ellers var det ikke skader av betydning. Hytta ble vasket

og klargiort for sesongen. Vegen inn var i god stand etter vinteren.

17. juni var hyttekommiteen oppe og gjorde dugnad. Det ble ryddet ute og inne, vasket, det ble vann
i vannslangen og hytta fremstår i meget god stand.

Det har vært ca 20 ovenattinger i lgpet av sesongen og det har vært fisket ca 30 ørret på

håndredskap. Det vises til fiskeutvalgets rapport når det gjelder tynningsfisket. Noen av brukerne har

ikke skrevet i hytteboken og derfor mangler noe informasjon.

6. august ble ny hjørnesofa satt inn, den er god både å sitte og ligge på, putene er lette å ta av slik at
de ligger musefritt i tilbygget.

Det har vært noen dagsturer for å klippe gress, rydde kratt og se til båtene. Vegen har blitt
vedlikeholdt godt med ny grus i 2021 og det er en fin kjøretur inn til en fantastisk plass.

Hytta ble klargjort for vinteren 7. november, den gamle båten ble tatt med til Hestemyr da den var
skadet og de to andre båtene er i god stand. Det har blitt utført ca 45 timer dugnad denne sesongen.

Vi håper at mange flere finner veien til Uvdalshytta i 2A22 og opplever den fantastiske plassen!

Hyttekommiteen i 2O2thar bestått av: Asbjørn Fiskebekk, John Pedersen, Rolf Røisland, Sven Morka,
Kjell Moland og Torbjørn Eikeland.

Torbjørn Eikeland for hyttekommiteen.
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Resultatresnskau 2021

Resnskan 2021 Budsiett 2021 Reenskap 2020
INNTf,KTER:
Kontingentrefusjon NJI'F 11 690 tZ 000 11440
Arrangementer/lVløter 29100 23 000 25 400
§karbu 17350 tS 000 il 700
Uvdalen 30§0 3000 3350
Lotteri 44 000 44 000 43 000
Tilskudd 19 972 30 000 52 065
Tilskudd Utebursdag NJFF 150 år 7 500
Momsrefusjon NJFF 1§ 240 10 S00 t4 536
Grasrotandelen 37 985 30 000 23 915
Miniatyrskyting 2310 3000 SS70
Jegerprøvekurs 27 706 lS 000 17 750
§alg profileringsartikler 1 500 2 000 I 000
Bingoinntekter 0 0 18909
Renter oq andre inntekter 150 2 000 1 928
§uM INNTEKTER 218 153 189 000 228 623

SAK 3

Risør Jeger og Fiskerforening Tryta

+ 58599 0

Balanse 31.12.2021

+ 36204

Esenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2021 459 618
Overskudd 2021 58 599
Egenkapital3l,l2.202l 518 217
Gjeld: Div. leverandør 15 791
Gield: Tilskudd Z01}-aktivitet 48 989
Sum gield og e-kap 582997

UTGIFTER:
Arrangementer/lVløter 16 150 30 000 1 341
Utgifter Utebursdag NJFF 150 år 13 499 0 0
Kontor/Administrasjon 7 373 15 000 9247
Ungdomsgruppa 0 20 000 1077
Klubblok*let - husleie 36 000 36 000 36 000
Klubblokalet - strøm I f 46 l0 000 10 3E6
Klubblokalet - andre utgifter I 819 S 000 4 391
Skarbu ordinær drift og vedlikehold 21498 25 000 23 i36
Skarbu, påbygging 0 0 45 818
Uvdalen 11723 15 000 t8 833
Lotteri 14737 15000 14664
Miniatyrskyting 2752 3000 l47S
Jegerprøve 14 517 I0 000 I 200
Banksebvr. diverse kostnader 4 341 5 {X}0 S 63l
suM UTGIFTER 159 554 189 000 192 419

RBSULTAT

Eiendeler
sBs 2801.19.00051
sBs 2801.01.37103
Beholdning premier /profilering
§karbu
Uvdalen
Sum eiendeler

26. januar 7022

292 394
275 551

15 050
I
I

582 997
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Erik Hellerdal, kasserer Jon Kristen Bosvik, revisor



SAK 4

II§NKOMMEi\DE FORSLAG

I1\l\KJØP AV SKYTESIMULATOR

Årsmøtet vedtok i2A1.9 å gå til innkjøp av elekfronisk slcytesimulator, til en kostnad
på inntil kr.100.00.-

S§tesimulator sees på som en positiv nyskapning for å øke aktiviteten i foreningen.
Arendal JFF har ktøpt SiilWay, scm tilb,r,r mange tbrskjellige typer skyting. Fra
trening på vilt (villsvin, b.iørn, elg. fugl osv) til leirdue og arkade. Her kan en og en

etrler to perscner skyte samtidig.

Det er nå hentet inn tilbud på kjøp av komplett skytesimulator, kosfiradsberegnet til
ca kr. 122.751,50 eks mYa.
Styret ser på dette som en god investering, og nyskapning for å øke aktiviteten i
foreningen.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

. Årsmøte ser på innkjøp av skytesimulator som en positiv nyskapning for å
øke aktiviteten i foreningen, og ser at en skytesimulator kan være et alternativ
til skyebane som foreningen ikke har.

. Årsmøte gir styret fulimakt tii å kjøpe inn skytesimulator for inntil kr.
150.000.- eks mva.
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Aktivitet / Møte an 2022
Dato Hvafhvor Hvor

Januar
Ivliniatyrsky.ting - avlyst inntil videre pga Covid l9 Risørhallen kl. 18-20

I1 Styremøte Lokalet
28-?? Agderkonferansen - AVLYST Kristi*ns*nd

Ij'ebruar

Torsdager Miniatyrskyting Risørhallen kl, 18-20

I Styremøte Lokalet
i0 JEGERPRØVEKURS . STARTER Crønningveien 31

24 Siste frist for saker til årsmøte tryta$jtryta.corx
Mars

Torsdager Miniatyrsky.ting Risørhallen kl. 18-20
I Str'rcmote t-okalet

1{} Årsmøte kt.1800 Lokalet
22 Årrnote tl,lkeslaget 'leanrs

Åpril
Torsdager Minia§rskyting Risørhallen kl. 18-20

StYrenrute l.okalet
DUGNAD SKARBUHYTTA Skarbu

i0 Busstur til Carnp Vilhnark L.illestrom
Mai

DUCNAD Åmlarrdsbekken Åmland
6 Hvggekveld Lokalet

Stvremote I.okalet
Juni

DUCIT.iAD U V DAI-SHY.|TA Uvdalen
Sn'remcrte Lokalet

Juli
q F'iskesonrnrer Danipskipsbrygga

August
16 Stvremste
2l "Irening 

av unghunder slatter Oyene
14 Introduksjon - skvtesimulalor Lokalet

September
Torsclager I\'1 in iat1,rsk1 ting - starter Risorhallen kl. l8-20

Dugnad Livdalen

Rusefiske l,ivdalsvann

Oktoher
T'orsdager it4 iniatvrskl,ting Risorlrallerr kl. I 8-20

Rusefiske Ur,dalsvanir
Stlremote l-okalet

Noyember
Tarsdaser kliniatr:rskvtirrs Risørhallen kl. 18-20

18 H1,'ggekr,eld - Trekn in g lotteriet [-okalet

26 Intro-iakt for nye jegere Risør
27 Introjakt på på råd1,r Risor

Desember

Stt'remcte

T*rsdager
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KONTINGENT FOR 2023

N.lFFs landsmøte i november 2021 giorde vedtak om å innføre mer enhetlige medlemskontingenter i
organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene selv bestemt sin andel al. medlemskontingcnten. noe
som har resultert i et storl antall forskjellige kontingentstørrelser. Landsmøtevedtaket innebærer enklere
medlemsadministrasjorr og bedre kjøpsløsninger for riye medlemmer.

For hovedmedlernskap er det innfbrt en tredeling. hvor den snkelte lokalforening selv kan bestemme
hvilket kontingentnivå som skal benyttes. det vil si lav, middels eller hø-v. For øvrige
medlemskategorier vil nivået være enhetlig uar.hengig av foreningstilknytning.

Landsnrøtel har vedtatt en ramme. det vil si maksimalbeløp. for satsene på hver medlemskategori. Dette
innebærer blant annet maksimalbeløp også for de tre nivåene tor hovedmedlemskap.

Innenfor den landsmøtevedtatte rammen skal N.IFF's representantskap beslutte kronebeløpet for hver
medlemskategori. I praksis vil det sannsynligvis si at beiøpene vil ligge litt i underkant av den øvre
rammen som landsmøtet har vedtatt. Representantskapsmøtet som holdes våren 2022 skal vedta
kontingentsatsene fbr 2023.

Representantskapet gis fullmakt til årlig å justere kontingentrammen i takt med den totale pris- og
kostnadsutviklingen i samfunnet. Dette er den øvre rammen for kontingenter.

Landsmøte har vedtatt øvre kon ntrammer

Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav 590 95 60 745

Middels s90 95 135 820

Høy s90 95 895

Bame- og ungdomsmedlemskap med Jakt &
Fiske

315 60 50 425

Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt &
Fiske

185 60 50 295

Pensjonist/uføremedlemskap med Jakt & Fiske 430 90 50 s70

Ekte fellelsamboerme dlemskap uten Jakt & F i ske 185 85 50 32A

Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske 185 30 204 410

Æresmedlemskap 310 310

Direktemedlemskap med Jakt & Fiske 805 805

Familiemedlemskap 780 t20 220 Lt20

Styrets forslag til vedtak: Lav sats

Kategori Sentralt Fylke Forening Totalt

2t0
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BUDSJETT 2022

INNTEKTER:

Kontingentrefusj on NJB'F
Arrangementer lmøter
Skarbuhytta
Uvdalshytta
Lotteri
Tilskudd
Momsrefusjon
Grasrotandelen
Miniatyrskyting
Jegerprøvekurs
Salg profileringsartikler
Renter og andre inntekter

Sum inntekter

UTGIFTER:

Arrangementer I Møter
Kontor / Administrasjon ldata
Ungdomsgruppa
Klubblokalet husleie
Klubblokalet strøm
Klubblokalet andre utgifter
Skarbuhytta
Uvdalshytta
Lotteri
Miniatyrskyting
Jegerprøvekurs
Gebyrer, diverse kostnader

Sum ordinære utgifter

229 000

12 000
30 000
15 000
3 000

40 000
50 000
15 000
30 000

4 000
27 000
2 000
I 000

30 000
10 000
20 000
36 000
10 000
5 000

40 000
15 000
11 000
3 000

15 000
5 000

200 000

Kjøp av elektronisk s§tebane

RESULTAT 2022

150 000

1 000

Resultat ordinær drift 29 000
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Valgkomiteens forslag 2022

Leder Knut Ove Eriksen Gienvalg 1år
Nest leder Tore Mortensen Gienvalg 1år
Sekretær Torbjørn Eikeland Gienvalg 2å.l.
Kasserer Jan Erik Hellerdal Gienvalg 2år
Leder Viltstellutval get Torgrim Torgrimsen Ikke på valgibA22 I åir

Leder Fiskestellutvalget Jens Petter Eriksen Ny 2år
Leder iuiorutvalget 1år
1. varamedlem RoIf Røisland Gienvalg 2år
Varamedl. til styret:
N.leder Viltstellutvalget Markus S Eriksen Gienvalg 2år
N.leder Fiskestellutvalget Kiell Motand Ny 1år
N.leder juniorutvalget 2år

Viltstellu

Fiskestellu

Juniorutvalget:
Yalgkomiteen klarte ikke å finne medlemmer som kan tenke seg å påta seg denne oppgaven i
2022.

Leder Torgrim Torgrimsen Ikke på vil9i2022 låff
N.leder Markus S Eriksen Gjenvalg 2hr
Medlem Ola Eikeland Ikke på vals,i2022 1år
Medlem Mathias S Eriksen Gjenvalg 2§r

Leder Jens Petter Eriksen Ny 2år
N. leder Kjell Moland Ny 1år
Medlem Siri Skare Ny 2år
Medlem Paul Aanonsen Ikke på valei2022 1år

Leder 1år
N. leder 2år
Medlem 2år
Hjelpemedlem 1år
Hielpemedlem 1. år

Behov for hjelp av voksne personer med interesse for å lære opp unge.



Skarbukomiteen:

Uvdalskomiteen:

Miniatyrskyting

Leder Knut Erling Næss Ikke på valei2022 1å$
N.leder Torgrim Torgrimsen Gienvalg 2ilr
Medlem Helge Terkelsen Gjenvalg 2ilr
Medlem Kåre Jan Larsen Gienvalg 2ir
Medlem Harald Nilsen Ikke på valsi2022 1år
Medlem Jens Petter Eriksen Gjenvalg 1år

Leder Torb.iørn Eikeland Gienvalg 2hr
N. leder Rolf Røisland Ikke på valsi2022 1år
Medlem Asbjøm Fiskebekk Ikke på va1gi2022 1år
Medlem John Pedersen Ikke på valgi2A22 1år
Medlem Kiell Moland Gjenvalg 2kr
Medlem Sven Harald Morka Gjenvalg 2hr

Utvalget har kollektivt Iederansvar.
Medlem Sven Harald Morka Gienvalg 2år
Medlem Torgrim Torgrimsen Ikke på valgi2022 lar
Medlem Espen Torgrimsen Gjenvalg 2ilr
Medlem Audun Haugen Ikke på valgi2022 1år

Studieleder:
Studieleder Torbjørn Eikeland Gjenvalg 2år

Revisor:
Revisor Jon Kristen Bosvik Gjenvalg 1år

Valgkomiteen2A22:

Leder Egil Hoaas Ny 1år
Medlem Haakon Brøndelsbo Ny 1år
Medlem Svein Fiskebekk Ny 1år

Rolf Røisland Kjell Moland Siri Skare
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UTI\EVNINGER / UTDELINGER

Retningslinj er for tildeling av hedersprisen.
1. Hedersprisen tildeles medlemmer som her giort en spesiell god innsats i eller for

foreningen.
2. Hedersprisen kan kun deles ut en gang til samme person.
3. Hedersprisen kan utdeles en gang pr.er
4. Alle medlemmer kan komme med forslag på kandidat. Forslaget må begrunnes og sendes

st),ret, som tar avgiørelsen.
5. Hedersprisen er en bordvimpel, og ble innført i 1980. Den ble da tildelt foreaingens

æresmedlelnmer, Christian Anker og Ivar Knutsen. Første ordinære hederspris ble tildelt
Knut Wikingsdal samme år.

Følgende har mottatt hedersprisen:

1980 Christian Anker
1980 Ivar Knutsen

1980 Knut Wikingsdal
1981 Anders P Østerholt
1982 E Eqg Halvorsen
I 983 OlavNilsen
t984 Anders Mortensen

1985 Håkon Kittelsaa
1986 Lars Ole Røed

1987 Finn Mortensen

I 988 Anders P Østerholt, utnevnt til Æresmedlem

1989 Reidar Vollan
1990 Rolf Røed

1991 Haraid Gjertsen

t992 Knut Wikingsdal, utnevnt til Æresmedlem
1993

1994 Einar Trulsvik
1995 Godtfred Gryting
1996 Sverre Larsen

t997 Emst W Christensen

1998 Knut O Klausen

t999 Tore Mortensen

2000 Arild Eeg

20at Knut Ove Eriksen
2002 Erik Hassel

2003 Kiell Tore Larsen

2044

2005 Tor§ørn Eikeland

2046 Knut Arild Chri stoffersen

2007 Jan Erik Hellerdal
2008 Siri Skare

2409

2At0
2011

2412

20t3 Aase Irene Mortensen

24ru
20t5
24rc
2017

2018

20r9 Anders Mortensen
utnevnes til Æresmedlem

20t9 Harald Nilsen
2020 Arne Taraldsen
2021

Hedersprisen 2021 tildeles:
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\TEDTEKTER
F'OR

RI§ØR JEGER OG F'I§KERFORENING, TRYTA
§tiftet 10. desember 1949

Vedtektene er endrei 22.02.2A01., 03 .A3 .20A7, 06.03.20 1 7 og fi .A3 .2022.
Gjeldende vedtekter er i henhold til vedtektsnormen for Iokale lag cg foreninger som ble vedtatt på Norges

Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 1 4.1 1 .2021 .

§ l NA\rN
Foreningens navn er Risør Jeger og Fiskerforening, Tryta.

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er de sammo som forNJFF. Arbeidet i foreningen/laget skal bygge på
NJFFs gjeldende strategidokument.

Foreningens ytterligere formål er:

- å ivareta jakt- og fiskeinteressene giennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, og
ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.

- å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, flske,
naturforvaltning og friluftsliv.

- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgiengelig kunnskap.

- å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.

- å arbeide for økt alhnenn forståelse for jakt og fiske.

- å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap,

- å drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid,

- å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

- å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

§ 3 MEDLEMSKÅP
Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, aruret friluftsliv og naturforvaltning kan
bli medlem. Foreningen er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer.
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.
Et medlem har ingen rettigheær i orgarrisasjonen utovff den periodetr som kontingentsn
er betalt for. Medlemskap fomyes giennom betaling av kontingenten for det kommende
året.

For å ha stemmerett må medlemmet ha t/lt 14 år.

Styret i foreningen/laget kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i
henhold til NJFFs sentrale vedtekter.
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§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og representantskap.
Betalt kontingent gielder for ett år fra betalingsdato.
Kontingenten kreves inn av NJFF sentalt, som overfører besluttet andel til foreningen.

§ 5 STYRENDE ORGANER

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

§ 6 ÅRSMØrE
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. fusmøtet skal innkatles av styret minst
fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til
årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste
behaadles av s§ret og gløres \ient for medlemmene senest dn uke føt rnøtet- Det skal føres
protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkallingen
- Godkienning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av tellekorps
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
2. fusmelding fra siste kalendeiar
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Retningslinjerforforeningsdriften
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7. Sfyrets forslag til årsplan og budsjett
8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.
9. Valg av styre i henhold til § 8
10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
11. Valg av valgkomite på tre medlemmer
12. Valg av revisoder)
13. Eventuell utrerming av æresmedlemmer
14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunlt i NJFFs vedtektsnorm

Årsmøet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
Saker atrgJøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt
ved personvalg hvor det foretas loddtoekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag og noen krever slaiftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende
mer enn 6n stemme. Det er ikke rom for fullmakter.
Inntil to representauter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.
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§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTB
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det,
eller når det blir krevd skriftlig av 113 av medlemmene. Melding av saker og innkalling må
skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra
ekstraordinært årsmøte. Det skal ikke tas avgførelser i andre saker enn de som er oppført i
innkallingen. Inntil to representatter fuasentralleddet ogleller regionorganisasjonen har rett til
å være til stede med talerett.

§ 8 STYRET
Foreningen ledes av et styre påulikt antall rnedlemmer, minimum 5 medlemmer og minimurn
1 varamedlem, og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at tilnærmet halve
styret er på valg hvert år. Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer, sekretær og
styremedlemmer valgt etter funksj on.

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre medlemmer
av styret.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av s§rets medlemrner er til stede.
Vedtak blir giort med ahninnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme. S4T et er kollektivt ansvmlig for driften av foreningenflaget og for de vedtak
som giøres.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene.

§ 9 STYRETS PLIKTER

1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og
foreningens retningslinj er.

2. Gjennomføre årsplanen og andre arsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og faue
vedtak i saker av interesse for foreningen-

3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste
kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i
samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.

4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om ubrevning av æresmedlemmer, samt
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for vidsre
ekspedering til NJFFs Forbundssfyre.

5. Rapportere årsmelding og regnskap til NlpF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.

6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
7. Ivareta foreningens arkiv.
8. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instlr:kser for disse.
9. For øvrig, sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå

målsettingene.

§ 10 REGNSKAP
Regnskapet føLger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. Revisjonen
gir innstilling om regnskapet til årsmøet. Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre
utgifter som representanter for foreningen blir pirfø*i tjeneste.

J



§ 11 VEDTEKTSENIIRTNGER
Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gieldende vedteltsnorm. Ved endringer i
vedtektsnonnen, forplikter foreningen seg til å konigere dette i sine vedtekter på

førstkommende ordinære arsmøte.

Forslag til endringer i de deler av vedteltene sofir foreuingen selv kan tilpasse l«evet 213

flertall på årsmøtet for å bli vedtafi. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.

§ 12 DOM§UTVALG
Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gieldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter
og nonner.

§ 13 UTMELTITNG AV NJIF
Utmelding av NJFF krever 213 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gf øres gjeldende

fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak
må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen.

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse

vedtektene, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens
eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området.

§ 14 OPPLøSrNG AV FORENTNGEN
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning, skal styret behandle dette og legge
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 213 flertall for oppløsning i to på

hverandre følgende arsmøter.

Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningeq kan NJFFs Forbundsstyrevedtaat midlene skal
disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets forrrål i kommunen eller distriktet.
Dersom foreningen selv ikke er i stand til å giennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets

styre å beslutte oppløsning.
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RETNTNGSLINJER TTL VEDTEKTENE
FOR

RTSØR JEGER OG FISKERFOREMNG, TRYTA
Stiftet 10. desember 1949

Vedtatt på årsmøtet l}.mars 2022

§ 6 ÅRSMØrE

Tidspunkt og sted for årsmøtet skal kunngløres gjennom annonsering i lokalavisen og på
hjemmesiden senest 4 uker fw møtet skal holdes. I kunngiøringen skal det fastsettes en frist
for når saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende.

Styret skal senest I uke før årsmøte otfentliggiøre på hjemmesiden saksliste
og dokumenter som skal behandles på årsmøte.

En huskeannonse ca 1 uke før årsmøtet i lokalavisen.

§ 8 §TYRET

§tyret innehar følgende verv:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem - Leder av viltstellutvalg
Styremedlem - Leder av fiskestellutvalg
Styrernedlem - Leder åv mgdoftsutvalg
l varamedlem

Leder, kasserer og to styremedlemmer står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og
øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.

Første varamedlem møter fast på styremøtene for å være oppdatert til en hver tid, og har
talerett, og stemmerett dersom styret ikke er fulltallig.
2,3 og 4 varamedlem er nestlederne i henholdsvis viltstellutvalget, fiskestellutvalget og
ungdomsutvalget, og er personlige varamedlem for utvalgenes ledere.

Styret kan beslutte at eventuelle andre utvalgsledere - skal ha rett til å være tilstede på
styrernøtene med talerett.



§ 9 STYRETS PLIKTER

Viltstellutvals

Viltstellutvalget er sanrmensatt av minst fire medlemmer. Lederen er styremedlem i
foreningen, Nestleder er varamedlem til styret- Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet
for to år av gangen.

Viltstellutvalget skal bl.a. ;

r Plånlegge, 0g seffe i verk ønslGlige viltstelltiltak i sarnæbeid med styret.
r Bedre allmennhetens adgang til jakt.
e Sikre god kontakt/samarbeid med grunneieme.
o Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å

bevare viltets leveområder.
r Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
r Ha minst en jaktrelatert åpen medlemskveld/dag pr. år
r Lage berefiring om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.

b) Fiskestellutvals

Fiskestellutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Lederen er s§lremedlem i
foreningen, Nestleder er varamedlem til styret. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet
for to år av gangen.

Fiskestellutvalget skai bl.a. :

o Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret.
e Bedre allmennhetens adgang til fiske.
r Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuaeplanarbeid i den hensikt å

bevare fiskens leveområder.
r Sikre god kontakt/samarbeid med grunneieme.
o Ordne med konkurranser på fiskesektoren.
r Forherede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
r Ha minst en fiskerelatert åpen medlemskveld/dag pr. år
o Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.

c) Unedomsutvals

Ungdomsuwalget er sammensatt ay minst fire medlemmer. Lederen er styremedlem i
foreningen, Nestleder er varamedlem til styret. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet
for to år av gangen,



Ungdomsutvalget skal bl.a. :

o Sørge for å gi barn og ungdom gode aktivitetstilbud innenfor foreningens formål.
r Sørge for å gi barn og ungdom inspirasjon og opplæring i jakt, fiske og friluftsliv.
o Prøve å stimulere bam og ungdom til engasjement i organisasjonen,
o Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.

d) Miniatyrskyteufvalg

Miniatyrutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Medlemmene i utvalget blir valgt
av ånsmøtet for to år av gangen. Leder og to medlemmer star på valg samtidig og nestleder og
de øvrige medlemmene er på valg de øllrige år.

Miniatyrskyeutvalget skal bl.a:

r Sørge fot skyteaktivitet i Risørhallen en dag pr. uke mellom k1.1800 og 2000 høst og
vår.

. Sørge for at aktiviteten foregår trygt og sikkert.
o Sørge for nødvendig vedlikehold avvåpen.
r Sørge for at det til enhver tid er ammunisjon og skiver tilgjengelig.
o Bistå ved andre arangementer i foreningen.
o Lage beretning om utvalgets arbeid og aktivitet siste år.

e) Hytteutvalg

Foreningen har to hytter, Skarbu og Uvdalen. Hgteutvalgene er sammensatt av minst fire
medlemmer. Medlemmene blir valgt på årsmøte for to år av gangen, Leder og ett medlemmer

star på valg samtidig og nestleder og medlem er på valg de øvrige år.

Hytteutvalgene skal bl.a:

r Sørge for at hytta og området rundt blir vedlikeholdt og i varetatt på best mulig måte.

o Sørge for at det er nok fyringsved.
r Sørge for at utedoen blir tømt ved behov, senest ved vårklargiwing.
o Sørge far atbåæne er sjøsatt og klargiort til bruk, så snart forholdene er til stede.

. Sørge for at båtetre blir vedlikeholdt og landsafi nfu forholdene tilsier det.

e Bistå ved arrangementer tilknyttet hytta.
o Lage beretning om utvalgets arbeid og aktivitet siste år.


