
Årsmøteprotokolt
10. Mars 2A22 kl. 1800

I Klubblokalet

Sak 1. Konstituering/åpning av årsmøtet, Trytas leder Knut Ove Eriksen
åpnet møtetmed å ønske velkommen til de 15 fremmøtte, og til Trytas
æresmedlem Anders Mortensen som en av de fremmøtte. Knut Ove informere
videre om hvordan innkalling og kunngiøring av årsmøtet var giort, samt om
hvor dokumenter til møtet var tilgiengelig.

In*alling og dagsarden ble god(ient.
Knut Ove Eriksen ble valgt til ordstyrer.
Torbjøm Eikeland ble valgt til sekretær.
Til tellekorps ble Siri Skar og Knut Obert Klausen valgt.
Til å underskrive protokollen ble Knut Erling Næss og Anders Mortensen valgt.

Sak 2. Rapporter, Knut Ove Eriksen startet med å lese styrets årsrapport,
rapporten ble godkj ent.
Knut Ove Eriksen leste årsrapporten fra Viltstelluwalget, rapporten ble
god§ent.
Knut Ove Eriksen leste årsrapporten fra fiskestellutvalgeÅ, det ble spørsmål
rundt kultiveringsfiske i Uvdalsvann, disse ble besvart og rapporten god§ent.
Knut Ove Eriksen leste årsrapportør fra juniorutvalget, forklarte om
vanskeligheter med Covid 19 og lite fremmøte, rapporten godkjent.
Knut Ove Eriksen leste rapporten fra miniatyrs§rtterutvalget, rapporten ble
god§ent
Knut Erling Næss leste årsrapporten fra Skarbu, det ble gitt informasjon om
støtter til verandaen ved tilbygget som ble fors§øvet av isen. Knut Ove Eriksen
tar det med {irmaet som satte disse opp, rapporten godkjent.
Tor§ørn Eikeland leste årsrapporten fra Uvdalshytta, rapporten ble godkjent.

Sak 3. Regnskap, Jan Erik Hellerdal gikk giennom revidert regnskap for 2A21
som hadde et solid overskudd. Det ble gitt noe tilleggsinformasjon om detaljer i



føringer til ulike poster. Det ble kommentert av Jon Kristen Bosvik at det var et

ryddig og greit regnskap. Regnskap ble godkjent.

Sak 4. Innkomne forslag, Knut Ove Eriksen går gjennom forslag fra styret om
h ghtll innkjøp av slqrtesimulator, noe som ble positivt mottatt av årsmøtet. Det
ble stilt spørsmål om plassering, opplæring og eventuelt vedlikehold av utstyret,
spørsmål ble besvart og det ble vedtaft å bruke inntil 150000,- eks. Mva. til
in*jøp av s§rtesimulator. Forslag vedtatt

Sak 5. Aktivitetsplan 2022, Knut Ove Eriksen går giennom og forklarer
aktivitet- og møteplan for 2022,planen ble vedtatt.

Sak 6. Kontingent for 2023, Knut Ove Eriksen innleder med å forklare om
landsmøtets vedtak om å endre kontingentsatsene slik at det ble tre nivåer. Lav,

mtddel og høy, som gielder for alle foreningene i landet. Årsmøtet vedtar lav
sats for Tryta.

Sak 7. Budsjett 2022rJan Erik Hellerdal grll< gier:nom budsjett for 2A22,

budsj ettet ble vedtatt.

Sak 8. Valg, Knut Ove Eriksen går giennom valgkomiteens forslag
Det ble en prat i salen om juniorgruppa som står ubesatt, styret ser situasjonen

an, og det skal prøves å ffi med noen av de aktive unge som er på

minia§rskyting til å danne en ungdomsgruppe.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Sak 9. Utnevningerlutdelinger, Det var kommet forslag på utdeling av

hederspris, Knut Ove forklafielitt om bakgrunnen for utdelingen, Torgrim
Torgrimsen ble tildelt hedersprisen for 2021.

Sak L0. Vedtektsendringer og Retningslinjer, Knut Ove Eriksen forklarer om
landsmøtevedtak for å få enhetlige vedtekter i foreningene. Foreningene kan i
tillegg ha egne retningslinjer. Vedtektene og retningslinjene ble giennomgått,
det ble stil noen spørsmål som ble besvart. Vedtekter og retningslinjer ble
vedtatt.



SAK 8

Valgkomiteens forslag 2822

Viltstell

Fis

Juniorutvalget:
Valgkomiteen klarte ikke å finne medlemmer som kan tenke seg å påta seg denne oppgaven i
2422.

Leder Knut Ove Eriksen Gjenvalg 1år
Nest leder Tore Mortensen Gjenvalg 1år
Sekretær Torbjørn Eikeland Gjenvalg 2hr
Kasserer Jan Erik Hellerdal Gjenvalg 2ilr
Leder Viltstellutvalget Torgrim Torgrimsen Ikke på valei2022 1år
Leder Fiskestellutvalget Jens Petter Eriksen Ny 2ilr
Leder juiorutvalget 1år
1. varamedlem Rolf Røisland Gienvalg 2år
Varamedl. til
N.leder Viltstellutvaleet Markus S Eriksen Gjenvalg 2år
N.leder Fiskestellutvalget Kjell Moland Ny 1år
N.leder i uniorutvalget 2kr

Leder Torgrim Torgrimsen Ikke på valsi2022 1år
N. leder Markus S Eriksen Gienvalg 2kr
Medlem Ola Eikeland Ikke på valgi2022 1år
Medlem Mathias S Eriksen Gienvalg 2hr

Leder Jens Petter Eriksen Ny 2hr
N.leder K-iellMoland Ny 1ar
Medlem Siri Skare Ny 2år
Medlem Paul Aanonsen Ikke på vd.si2022 1år

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

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



Skarbukomiteen:

Uvdalskomiteen:

Miniatyrskyting

Studieleder:

Leder Knut Erling Næss Ikke på valsi2022 1år
N. leder Torgrim Torgrimsen Gjenvalg 2hr
Medlem Helge Terkelsen Gjenvalg 2år
Medlem Kåre Jan Larsen Gjenvalg 2hr
Medlem Harald Nilsen Ikke på valeiZ02Z 1år
Medlem Jens Petter Eriksen Gjenvalg 1år

Leder Torbiørn Eikeland Gjenvalg 2hr
N. leder Rolf Røisland Ikke på valgi2022 iår
Medlem Asbiøm Fiskebekk Ikke på valgi2022 1år
Medlem John Pedersen Ikke på va1gi2022 1år
Medlem Kiell Moland Gienvals 2hr
Medlem Sven Harald Morka Gjenvalg 2år

Ulyelget har kollektivt lederansvar.
Medlem Sven Harald Morka Gjenvalg 2år
Medlem Torgrim Torgrimsen Ikke på vaLgi2022 1år
Medlem Espen Torgrimsen Gjenvalg 2hr
Medlem Audun Haugen Ikke på valgi2lZZ 1år

Studieleder Torbjørn Eikeland Gienvalg 2hr

Revisor:

v

Revisor Jon Kristen Bosvik Gjenvalg 1år

Valgkomiteer'2A22:

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

Rolf Røisland Kjell Moland Siri Skare



YEDTEKTER
FOR

RISØR JEGER OG FISKERFOREI\-ING, TRYTA
Stiftet 10. desember 1949

Vedtektene er endret 22.02.20A l, 03.A3.20A7, 06.æ .ZAL7 og fi .A3.2022.
Gjeldende vedtekter er i henhold til vedtektsnormen for lokale lag og foreninger som ble vedtatt på Norges

Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte l4.l 1.2021.

§ I NAVN
Foreningens navn er Risør Jeger og Fiskerforening, Tryta.

§ 2 roRMÅL
Foreningens formål er de sarnme som forNJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge påNJFFs
gj eldende strategidokument.

Foreningens ytterligere formål er:

- å ivaretajakt- og fiskeinteressene gjennom 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, fiske,
naturforvaltning o g frilufu liv.

- å sikre en bærekraftig høsting av vare vilt- og fiskeressurser, basert på tilgf engelig kunnskap.

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

- å arbeide for økt allmenn 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 MEDLEMSKAP
Enhver percon som er interessert i jakt, sportsfiske, annet 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 rettigheter i organisasjonen utover den perioden som kontingenten
er betalt for. Medlemskap fomyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende
året.

For å ha stemmerett må medlemmet ha §.lt 14 år-

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

§ 5 STYRENDE ORGANER

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

§ 6 ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte skal holdes hvertbr innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles 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 åxsmøtet. Endelig sakliste
behandles av styret og giøres kjent for medlemmene senest 6n uke fw møtst, Det skal fures
protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkallingen
- Godkjenning av dagsorden
- God§enning av forretningsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sel«etær
- Valg av tellekorps
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
2, fusmelding fra siste kalenderår
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtåk
5. Retringslinjerforforeningsdriften
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
7. S§rets fcrslag til fusplan og budsjett
8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, rniddels,høy sats) for hovedmedlemskap.
9. YaIg av styre i henhold til § I
10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
11. Valg av valgkomite på tre medlemmer
12. Valg av revisor(er)
13. Eventuell utneming av æresmedlemmer
14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunlct i NJFFs vedtektsnorm

Årsrnøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgiørelser er utført i samsvar med forutsetningene.
Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom det
foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen tilstedeværende
mer eruldn stemme. Det er ikke rom for fullmakter.
lnntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til
stede med talerett.
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§ 7 EKSTRAORTITN/4,RT ÅRSMøTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det,

eller når det blir krevd skriftlig av l/3 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 avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i
innkallingen. Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til
hvære til stede med talerett.

§ 8 STYRET
Foreningen ledes av et styre på ulikt antall medlemmer, minimum 5 medlemmer og minimum
1 varamedlem, og skal velges av årsmøtet for to åtr av gangen, men slik at tilnærmet haive
styret er på valg hvert ar. Styret består av årsmøtevalgt leder, nestleder, kasserer, sekretær og
styremedlefllmer 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 medlemmer er til stede.

Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder

dobbeltstemme. Styret er kollektir.t ansvarlig for driften av foreningerllaget og for de vedtak
som gjøres

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

§ 9 STYRETS PLTKTE,R

Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og
foreningens retningslinj er.
Gjennomføre årsplanen og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte
vedtak i saker av interesse for foreningør.
Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste
kalenderåref revidert regnskap, budsjeuforslag og forslag til virksomhetsplan i
samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år.
Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre
ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.
Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret.
Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte
lv ar eta foreningens arkiv.
Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.
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 åxsmøtet. Revisjonen
gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre
utgifter som representanter for foreningen blir pbført i tjeneste.
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§ ll YEDTEKTSENDRINGER
Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer i
vedtektsnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på

førstkommende ordinære årsmøte.

Forslag ti1 endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse trevet 213

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

§ 12 DOMSUTYALG
Foreningen er foryliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale vedtekter
og normer.

§ 13 UTMELDTNG AY NJT'F
Utmelding av NJFF krever 213 flefi.all i to pafølgende ordinære årsmøter og gjøres gieldende

fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak
må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i åretfør 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 OPPLøSING AV FORENINGEN
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning, skal s§ret behandle dette og legge

det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 213 flertall for oppløsning i to på

hverandre følgende årsmøter.

Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, kan NJFFs Forbundsst5,,re vedta at midlene skal
disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet.
Dersom foreningen selv ikke er i stand til å glennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets

styre å beslutte oppløsning.
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RETNTNGSLINJER TIL VEDTEKTENE
FOR

RISØR JEGER OG FISKERFOREIYING, TRYTA
Stiftet 10. desember 1949

Vedtatt på årsmøtet L0.marc 2022

§ 6 ÅRSMørE

Tidspunkt og sted for årsmøtet skal kunngjøres gjennom annonsering i lokalavisen og på
hjemmesiden senest 4 uker før møtat 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 1 uke før årsmøte offentliggiøre på hjemmesidea www.tryta.com saksliste
og dokumenter som skal behandles på årsmøte.

En huskeannonse ca I uke før årsmøtet i lokalavisen.

§ 8 STYRET

Styret innehar følgende yerv:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem - Leder av viltstellutvalg
Styremedlem - Leder av fiskestellutvalg
Styrunedlent - Leder av ungdomsutvalg
I varamedlem

Leder, kasserer og to s§lremedlemmer står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og
wnge styremedleflrmer 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
s§remøtene med talerett.
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§ 9 STYRETS PLIKTER

Viltstellutvale

Viltstellutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Lederen er styremedlem i
foreningen, Nestleder er varamedlem til s§ret. Medlemmene i utvalget blir valgt av åLrsmøtet
for to ar av gangen.

Viltstellutvalget skal bl.a. :

o Planlegge, og sette i verk ønskelige viltstelltiltak i seunarbeid med sryret.
r Bedre allmennhetens adgang til jakt.
r Sikre god kontaktlsamarbeid med grunneieme.
r Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å

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

b) Fiskestellutvale

Fiskestellutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Lederen er styremedlem i
foreningen, Nestleder er varamedlem til styret. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet
for to ån av gatgen.

Fiskestellutvalget skal bl.a.

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

bevare fiskens leveområder.
r Sikre god kontaktlsamarbeid med grunneierne.
r Ordne med konkurranser på fiskesektoren.
o Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.
o Ha minst en fiskerelatert åpen medlemskveld/døgpr. år
o Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarheide aktivitetsplaner.

c) Unsdomsutvalg

Ungdomsutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer. Lederen er stl,remedlem i
foreningen, Nestleder er varamedlem til styret. Medlernrnene i utvalget blir valgl av årsmøtet
for to år av gangen.



Ungdomsutvalget skal bl.a. :

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

d) Miniatyrskyteutvalg

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

Miniatyrskyteutvalget skal bl. a:

a Sørge for skyteaktivitet i Risørhallen en dag pr. uke mellom kl.1800 og 2000 høst og
vår.

o Sørge for at akiiviteten foregår t ygt og sikkert.
r Sørge for nødvendig vedlikehold av våpen.
o sørge for at det til enhver tid er ammunisjon og skiver tilgiengelig.
r Bistå ved andre arrangementer i foreningen.
o Lage beretning om utvalgets arbeid og aktivitet siste år.

e) Hytteutvalg

Foreningen har to hytter, Skarbu og Uvdalen. Hytteutvalgene er sammensatt av minst fire
medlemmer- Medlemmene blir valgt på årsmøte for to år av gangen, Leder og ett medlemmer
står på valg samtidig og nestleder og medlem er på valg de øvrige år-

Hltteutvalgene 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 fi.ringsved.
o Sørge for at utedoen blir tømtved behov, senest ved vårklargjøring.
o Sørge far at båtene er sjøsatt og klargjort til bruk, så snart forholdene er til stede.
. Sørge for at båtene blir vedlikeholdt og landsau nåi forholdene tilsier det.
r Bistå ved arrangementer tilknyttet hyttu.
o Lage beretning om utvalgets arbeid og aktivitet siste år.
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Møtet avsluttet 1930

Eikeland

Følgende ble valgt til å underskrive protokollen.

,6Å*Lu
Knut Erling Næss


