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årsmøtet, senest 17. mars 

 

Styrets årsberetning for 2021 

Årsmøtet 2021 ble holdt på Fjellheim 4. februar. Styret fikk da følgende 
sammensetning: 

Hovedstyret: 

Leder:    Vegard Myhre  
Nestleder:   Bjørn Kroken 
Kasserer:     Jan Gunnar Kaldal  
Styremedlem:  Fredrik Jørgensen 
Kvinnekontakt:   Tone Songedal  
Varamedlem:   Kjetil Mortensen 
Varamedlem:  Reiulf Heen 
Sekretær:   Oddvar Kristensen 
            



Utvalgsledere: 

Ungdomsgruppa:   Per Olav Olimstad  
Sportskytterutvalget:  Jarle Kroken 
Fiskeutvalget:  Erling Myre 
Hundeutvalget:  Gøran Myre 
Viltstellutvalget:  Torgny Straum 
  
Valgnemnda 
Leder    Birger Bakken 
Medlem   Anders Taxerås 
Medlem   Knut Arne Selåsdal  
 
Revisor:                              Ole Tom Kroken                              

                                            Jan Tore Sines    

                 

Aktivitet 2021               

Corona situasjonen har medført liten aktivitet for både utvalga og hovedstyret i 
2021.  

Norges Jeger- og Fiskerforbund var 150 år i 2021. Dette ble feiret med felles 
Utebursdag 23. oktober. VJFF hadde dette i gapahuken i bunnen av 
slalåmbakken. Det var aktiviteter som natursti, fiskedam og servering av 
skogsfuglsuppe.  

På kvelden var det filmkveld med Høgfoss & Fallan «Jakt til glede og 
frustrasjon» Godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. 

VJFF har fått en båt av NJFF som en del av minebaater.no. Denne kan alle 
medlemmer av NJFF kan låne. Den må bestilles på www.minebaater.no  

 

Møter og representasjon 

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2021 etter årsmøtet.  
Tone Songedal deltok på landsmøte i NJFF på Gardermoen 12-14 November 
Agder konferansen ble i år også avlyst 
 
 



Økonomi 

Selv med lav aktivitet har VJFF god økonomi. VJFF har fått kompensasjon fra 
koronamiddlene. Noe av dette vurderes brukt på noe utstyr og vedlikehold på 
skytebanen.  

Vi ønsker å rette en takk til Østre Agder sparebank for at de årlig støtter våre 
aktivitet med betydelige midler. Vi vil også takke Brownels som en god 
støttespiller og medhjelper til utstyr på skytebanen og premier ved utlodninger.  

Gruppenes årsrapport for 2021 og aktivitetsplan for 2022 

Årsmelding 2021 fra Fiskestellutvalget 
 

 Året 2021 ble tilnærmet et normalår med aktiviteter for fiskestellutvalget. 
 
 Vi har hatt kontakt med kommunen om kalking, vannkvaliteten er fortsatt 

god, Bjørn måler pH vår og høst. Vi la ikke ut kalk i 2021. 
 
  Arrangement: Dugnad på depotet og i Kalbergsvann 12. april. 
 
 Vi hadde prøvefiske i Ufsvann 7-8 mai 
 Fangsten ble 45 aurer, 87 tryter og 1 røye. 
 
 Fiskesommer 18. juni i Ufsvann 
 
 Det var 26 påmeldte barn på årets arrangement, og vi fikk en flott kveld, 

med fint vær. Noen fisket, og noen badet, og alle fikk pølser og brus, og 
kaffe til de voksne. Største aure, som vi ser på bildet, var 435 gram. Vi 
hadde også besøk fra forbundet v/ Sebastian og Iver, to som har 
sommerens beste sommerjobb, trivelig besøk. 

  
Fiskesommer 19. august i Kalbergsvann 
 
Det var ikke så mange påmeldt, men det ble en fin kveld med fiske, 
pølser, brus og kaffe. Og alle fikk fine premier. Det ble en del tryter også, 
og Tomine fikk en fin aure på 420 gram. 
 



 Fiskegruppa bruker heimvernsdepotet ved Fjellheim som lager.  
Den framstår nå ryddig og grei etter en liten dugnad i april. Lager for bl.a. 
prøvefiske-garn, rusa og annet materiell. 
   

  Fiskekortsalg på Esso, 37 kort, (20 årskort) og Inatur 137 kort, (42 
årskort.) Dette er omtrent som i fjor, og et meget bra resultat. I appen 
Angler ID, solgte vi 7 dagskort og 1 ukeskort. 

 
 Ny båt i Kalbergsvann, 10.juni. 

Vi har fått en båt i minebaater.no som alle medlemmer av NJFF kan låne. 
Den må bestilles på www.minebaater.no  
Medlemmer i Vegårshei JFF kan henvende seg til Erling Myre eller John 
Geir Smeland om nøkkel. Eller man kan kjøpe sin egen nøkkel i 
bestillinga. 
Båten er sponset av Franzefoss minerals. 
 
Alle fiskeavtalene med grunneierne ble gått gjennom og fornyet i 2021. 
Disse gjelder nå i 10 år fra 2021 – 2031. 
 
Vi ønsker å få med nye, og yngre medlemmer i fiskeutvalget, ta kontakt. 

 



  
 
 
Erling Myre, leder 
John Geir Smeland, sekretær 
Fiskestellutvalget 
 
 
 

Viltstellutvalget 2020 

Årsberetning viltstellutvalget 2021 
 
I år ble det solgt 12 årskort i kommuneskogen. 
Det ble felt 2 rådyrbukker, en spissbukk hjort, 1 bever og fanga 5 mår i felle.Bra 
med dyr av alle slag å se på viltkameraene ila vår og sommer.  
Vi hadde opplæringsjakt på elg sammen med Bjor og Skeimo jaktlag. 8 elg ble 
observert denne dagen men det ville seg dessverre ikke.. 
Den planlagte harejakta med Bjor ble dessverre avlyst pga mye snø. 
Vi fikk bygget et nytt flott jakttårn og alle de gamle tårna ble sjekket. 
 
Torgny Straum 
Viltstellutvalget 
 

 

 



Ungdomsgruppa BJOR 

Mange av de planlagte arrangementene i 2021 ble vanskelige å gjennomføre i 
pandemien. Men vi fikk jaktet gås, bever og elg, skutt endel leirduer også har vi 
arrangert en rovviltkonkurranse.  
 
Det har vært bra oppmøte og interesse i de arrangementene vi har hatt.  
 
Kommende arrangementer. 

 Beverjakt  
 Leirdueskyting 
 Rifleskyting på banen 
 Gåsejakt 
 Ferskvannsfiske 
 Storviltjakt  

Håper på et år i BJOR med flere gøye arrangementer. 

Per Olav Olimstad 

 
Årsmelding for damegruppa 2021  
 
BUKKEJAKT  
14 august arrangerte damegruppa bukkejakt. 4 damer dro ut på post aaalt for 
tidlig på morran, i håp om å få skutt en bukk. Det ble lokket, men dessverre 
ingen dyr å se.  
 
VEGÅRSHEIKUA  
Det ble som tidligere år også i år arrangert Vegårsheikua. Dessverre ikkje så 
mange som deltok, men de som var med hadde en fin kveld, og glimrende 
skyting. Det ble også i forkant av Vegårsheikua arrangert to treningskvelder på 
Vegarheim for damer.  
Resultatlisten ble:  
1. Elin Ellingsvik Vegerstøl 88p.  
2. Randi Ettestøl 82p.  
3. Mari Andrea Moland 78p.  
4. Karianne Øverdal 76p.  
5. Sunniva Selås 74p.  
6. Henriette Lauve 56p.  
 



Vi takker NJFF og Brownells for sponsing med premier. 

 

 ÆLJJAKT  
Lørdag 6. november ble det arrangert æljjakt i kommuneskauen. Et arrangement 
i samarbeid med Bjor. Elin Ellingsvik, Ellen Ausel, Tor Kvifte og Magne 
Sveigane var bikkjeførere. Det blei sett to sett med ku og kalv. Dessverre ingen 
gode sjanser for sikker skyting, så æljene fikk leve videre. Uansett, en fin dag på 
skauen med fine jaktopplevelser, som fint kan gjentas.  

Pga store snømengder ble julebordsjakta i år avlyst. 

Tone Songedal 

 

Hundegruppa 

I vår ble det arrangert blodspor treninger. Dette ble annonsert på Facebook siden 
til VJFF. Ikke veldig mange benyttet seg av muligheten, men vi vil prøve igjen 
til våren. Håper flere vil være med, veldig fin aktivisering for unge og voksne 
hunder. 
Mvh Gøran Myhre, leder av hundeutvalget  



Sportskytterutvalget 
 
Vi hadde vårklargjøring av banen på dugnad og startet med Tirsdags treninger.  
 
Elgen fikk nytt styringsskap og blinker har vært oppgradert med nye skiver før 
sesong.  
 
Storviltprøven var noe redusert også i år da det var kun oppskyting som gjaldt i 
2021, det ble arrangert vanlig stoviltprøve, men uten prøveskudd. Trening 
henvises til ordinære tirsdags treninger.  
 
Det har vært gjennomført følgende Stevner: 
 
- Vegårshei Stuten, deltakere: 25 
    Finale Vegårsheistuten:  
   1.Marius Sørensen  58+50                            108 p 
   2.Trond Rugnes 56+46                                  102 p

Jørgen Ettestøl 46+54                                100 p 
        
- Klubbmesterskap i  sakte elg, deltakere: 14 
   1. Geir henning Ormshammer                      108.p 

2. Jørgen Ettestøl                                         106.p 
   3. Runar Ettestøl                                          100.p 
 
- Vegårshei Kua, deltakere: 6 
    1.Elin Ellingsvik Vegerstøl                            88 p 
    2.Randi Ettestøl                                           82 p.  
    3.Mari Andrea Moland                                 78 p. 
 
 
Måtte dessverre avlyse jaktfeltstevne også i år.  
 
Vi har hatt Ammosalg fra Brownells med noe trenings ammo og jakt ammo 
tilgjengelig på banen men i ett noe begrenset antall og utvalg.  
 
Innadørstrening på Fjellheim har ikke vært gjennomført pga de gjeldende 
restriksjoner på innendørs arrangement, håper på å komme sterkere tilbake med 
dette neste Høst/Vinter da det har vært et hyggelig tilbud.  
 
 
 
Jarle Kroken / Fredrik Jørgensen 
 



Rapport fra jegerprøveinstruktørene for 2021 
 
Årets jegerprøvekurs ble startet opp i mars med 9 deltakere (5 ungdommer og 4 
voksne). Kurset var av smittevernhensyn kun åpent for innenbygdsboende. Etter 
en utsettelse, grunnet endringer i smittevernreglene, ble kurset gjennomført med 
to kurskvelder pr uke. Slik fikk vi avsluttet kurset og deltakerne avlagt eksamen 
til opprinnelig planlagt tid. Det ble ifm. kurset vervet 8 nye medlemmer og 
vervepoengene godskrevet ungdomsgruppas leder. 
 
Nytt av året var skolens tilbud om friluftsliv som valgfag, der elevene også 
tilbys å avlegge jegerprøven. Det er Arnt Sverre Moland som er lærer i faget og 
instruktør under kurset. Det var 14 elever som benyttet dette tilbudet, så i alt var 
det 23 Vegårsheiinger som tok jegerprøven i 2021!  
 
I inneværende skoleår er det hele 32 ungdomsskoleelever som har valgt 
friluftslivsfaget, og også i år er det 14 som skal avlegge jegerprøven. Vi regner 
likevel med tilstrekkelig deltakelse til å arrangere kurs i regi av foreningen også 
i år. 
 
Vi er fortsatt tre instruktører i foreningen, som nylig har gjennomført 
oppdateringskurs og fått forlenget autorisasjonen med ytterligere 5 år.  
 
 
 
Vegårshei, 23/1-2022 
 
 
 
På vegne av jegerprøveinstruktørene 
Helge Sines 
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Nye vedtekter  

NJFFs landsmøte har vedtatt å gjøre endringer i organisasjonens vedtekter. 
Hensikten er å gjøre hele organisasjonen mer enhetlig. Alle organisasjonsledd 
må ha en «grunnlov» som i grove trekk beskriver hvordan de er oppbygd og skal 
fungere. Det er fordeler med at det i så måte er stor grad av likhet i alle leddene. 

Landsmøtevedtaket innebærer at det innføres en vedtektsnorm for 
lokalforeningene og en vedtektnorm for regionlagene (tidligere fylkeslag). Dette 
betyr at Landsmøtet har vedtatt et ufravikelig innhold. Så kan den enkelte 
forening eller det enkelte regionlag selv vedta endringer og/eller tillegg til 
enkelte av bestemmelsene. Det er angitt i normen hvor det kan gjøres 
endringer/tillegg. 

 

Vedtekter for Vegårshei Jeger- og Fiskerforening 

Stiftet: 27.03.1948. 

Vedtektene er vedtatt 24.3.2022. Gjeldene vedtekter er i henhold til vedtektsnormen for 

lokale foreninger som ble vedtatt på Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 

14.11.2021. 

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund 
 
 
 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Vegårshei Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet VJFF 
 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs 
gjeldende strategidokument. 
 
Foreningens formål er: 
 

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

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



 å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgengelig 
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 aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid. 
 å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner. 
 å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler. 

 
 
§ 3 Medlemskap 

Enhver person 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 fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende 
året. 
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år. 
 
Styret i foreningen kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i 
henhold til NJFFs sentrale vedtekter. 

§ 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 Foreningens styrende organer 

a) Ordinært årsmøte 

b) Ekstraordinært årsmøte 

c) Styret 

 

§ 6 Årsmøte 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret 
minst fire uker før det 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 
behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres 
protokoll fra årsmøtet. 



 
På årsmøtet skal følgende behandles: 
1. Konstituering av møtet 
- Godkjenning av innkallingen 
- Godkjenning av dagsorden 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Valg av sekretær 
- Valg av tellekorps 
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
2. Årsmelding fra siste kalenderår 
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 
5. Retningslinjer for foreningsdriften 
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 
7. Styrets 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 revisor(er) 
13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer  
14.  Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm 

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. 
 
Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, 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 enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.  
 
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å være til 
stede med talerett. 
 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet 
det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 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 å være 
til stede med talerett. 
 

 



§ 8 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 11 medlemmer som sammen med 2 varamedlemmer 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 og eventuelt styremedlemmer valgt 
etter funksjon. 
 
Styret er: 
Leder  
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem 
Varamedlem 
varamedlem 
Ungdomsgruppa/Bjor 
Fiskestellsutvalg 
Viltstellsutvalg 
Sportskytterutvalg 
Damegruppa 
Hundeutvalget 
 
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 styrets medlemmer er 
til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av 
foreningen og for de vedtak som gjøres. 
 
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 retningslinjer. 

2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte 
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 utnevning av æresmedlemmer, samt 
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre 
ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.  

5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF 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 foreningen arkiv. 



§ 10 Regnskap 

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. Revisjonen 
gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. 
Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for 
foreningen blir påført i tjeneste. 
 

§ 11 Vedtektsendringer 

Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved endringer i 
vedtektnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine vedtekter på 
førstkommende ordinære årsmøte. 

Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 2/3 
flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF sentralt.  

 

§ 12 Domsutvalg 

Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFFs sentrale 
vedtekter og normer. 

 

§ 13 Utmelding av NJFF 

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres 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 foreningenseiendeler på 
uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området. 

 

§ 14 Oppløsning av foreningen 

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og legge 
det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing i to på 
hverandre følgende årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen/laget, kan NJFFs 
Forbundsstyre 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 gjennomføre årsmøte, tilligger det regionlagets 
styre å beslutte oppløsning. 
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Kontingent 
 

Det ble vedtatt ny ordning på Landsmøte for fastsetting av kontingent. 

For hovedmedlemskap er det innført en tredeling, hvor den enkelte 
lokalforening selv kan bestemme hvilket kontingentnivå som skal benyttes, det 
vil si lav, middels eller høy. For øvrige medlemskategorier vil nivået være 
enhetlig uavhengig av foreningstilknytning. 

Hver forening må vedta, og melde til NJFF sentralt om det skal benyttes lav, 
middels eller høy kontingentsats for hovedmedlemmene. 

Styret i VJFF foreslår lav sats. Lav satsen for Hovedmedlem er kr. 745 

 


