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Il. Avslutting

1. Åpning v/leder:
Ok.

2.

Godkjenning av innkalling:
Den ble godkjent

Godkjenning av dagsorden:
Den ble godkjent

Valg av ordstyrer:
Karoline Hansen valgt til ordstyrer
Valg av sekretær:
Catharina Pedersen valgt til sekretær

Valgav tellekorps:
Lene Kjelkenes og Cato Fjell Andersen valgt til tellekorps.

Valgav 2 medlemmer til å underskrive protokollen:
Kai Soot og Geir Oseth
Det er 51 stemmeberettigede tilstede.

3. Årsberetninger
Styrets årsberetning:
Den ble godkjent.

Kommentarer:
Savner årsmøteprotokollene for i fjor på hjemmesidene. Svar: de skal legges ut på hjemmesidene.

Årsmøte Ski jeger- og fiskeforening
Jegerproveutvalgctsårsberetning:
Den ble godkjent.

Kommentar: ønsker flere instruktører, det er bare å melde seg om man ønsker.

Jaktutvalgcts årsberetning:
Den ble godkjent.

Jakthundutvalgcts årsberetning:
Den ble godkjent.
Kommentar: Ønsker gjerne flere sotu vil jobbe med ettersøk og den biten.

Leirducutvalgcts årsberetning:
Den ble godkjent

Bygningutvalgetsårsberetning:
Den ble godkjent

Fiskeutvalgets årsberetning:
Den ble godkjent

Ungdomsutvalgets årsberetning:
Den ble godkjent

4. Regnskapet for 2018
Den ble godkjent
Kommentarer fra nestleder:
Medlemsutviklingende siste 3 årene, en liten økning, men ganske stabilt i antall medlemmer.
Omsetningen, brutto, her er også en økning. Det er god utvikling, god kapital.
Revisjonsberetningen:
Godkjent

5. Budsjett for 2019
Den ble godkjent
Kommentar: ikke budsjettert til strøm inn til Åli hytta. Saken ligger hos kommunen.

6. Innkommende saker:
Ingen inkommende. Ingen saker fra styret.

7. Fastsetting av kontingent
Ingen endring av kontingent, nåværende kontingent er dermed godkjent.
Kommentar: Vi hadde en kontingentøkning i tjor.

8. valg
Leder: Steinar Wiik, ikke på valg

Årsmøte Ski ieger- og fiskeforening
Nestleder: Øivind Sverdrup, valgt for 2 nye år
Kasserer: Kristina Skjotskift. valgt for I år
Sekretær/web ansvarlig: Catharina Pedersen. valgt tor 2 år
Jaktutvalget: Valg mellom Bernt A. Ilansen og Anders Aaseby. Skriftlig valg, 51 stemmer avgitt, I
blank, 9 stk stemte Bernt, 41 stemte Anders. Anders Aaseby valgt til ny leder
Jakthundutvalget: Gjermund Aas, ikke på valg
Jegerproveutvalget: Raymond Halvorsen, valgt for I år.
Leirdueutvalget: Tarje Nyberg Karlsen, valgt for I år
Ungdomsutvalget: Herman Bronlund. ikke på valg
Fiskeutvalget: Arne Gunnar Havnås, valgt for I år
Bygningsutvalget: Bjorn Stenberg, valgt tor 2 år.
IKT —ansvarlig (ikke ett styreverv): Kristian Lambrechts Pedersen, valgt inn av årsmotet.s

Utvalgsmedlcmmcr:
Utvalgene foreslår medlemmer til utvalgene selv. Disse ble lest opp høyt fra lista.

Kommentarer/endringer:
Jaktutvalget:
Nordli og Bernt A. Hansen trekker seg fra jaktutvalget.
Jakthundutvalget: ok, onsker flere til utvalget.
Leirdueutvalget: ok
Jegerprøveutvalget: ønsker flere instruktører, oppfordrer kvinner til å bli med.
Ungdomsutvalget: Ole Henrik Sæve fores inn på lista, samt Henrik Andre Ekhaugen.
Fiskeutvalget: Daniel Grøtting Nordby fores inn på lista.
Bygningsutvalget: ønsker gjerne flere til utvalget.

10. Valg av valgkomitee på 3 medlemmer:
Forslag fra salen:
Mette Aaseby —valgt
Bjørnar Farberg —valgt
Lars Søvik —valgt
11. Avslutning:
- Takker styret som har vært med i denne perioden og for jobben de har gjort.
- elektroniske jaktkort, nytt i år. Både søknad og rapportering blir elektronisk. Gi gjerne
tilbakemelding på åssen dette fungerer i år

Signatur protokol •

