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Sak 1 Åpning.
Trytas leder Knut Ove Eriksen åpnet møtet med å ønske velkommen til de 22
fremmøtte.
Sak 2 Innkalling og dagsorden.
Det ble fremsatt ønske om at årsmøtepapirer blir lagt ut på hjemmesiden før
årsmøtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Knut Ove ba om ett minutts stillhet for å minnes de av foreningens medlemmer
som har dødd siste året.
Sak 3 Konstituering.
Knut Ove Eriksen ble valgt til møteleder.
Torbjørn Eikeland ble valgt til sekretær.
Til tellekorps ble Helge Therkelsen, Jan E Arntsen og Rolf Grøtterud valgt.
Til å underskrive protokollen ble Jon E Tørnes og Knut O Klausen valgt.
Sak 4 Årsmeldinger.
Knut Ove Eriksen startet med å lese styrets årsrapport, det ble stilt spørsmål om
Quick bingo og Knut Ove forklarte. Rapporten ble godkjent.
Torgrim Torgrimsen leste årsrapporten fra Viltstellutvalget. Rapporten ble
godkjent.
Jens P Eriksen leste årsrapporten fra Fiskestellutvalget. Tore Mortensen kom
med utfyllende informasjon om stangprosjekter. Utstyret har blitt mye brukt og
godt passet på mange av våre nye landsmenn har fått en mer meningsfull
hverdag med fisking. Det ble stilt spørsmål om sjøørretprosjektet, Knut Ove og
Tore forklarte, vi har ikke gjort noen praktiske tiltak så langt. Rapporten ble
godkjent.
Siri Skare leste årsrapporten fra juniorutvalget. Rapporten ble godkjent.
Harald Nilsen leste årsrapporten fra Skarbu. Knut Ove forklarte om «100 båter
en nøkkel» det ligger en båt i Skarvann. Det ble informert om samarbeid med
Skarvann grunneierlag, positiv utvikling i samarbeidet. Rapporten ble godkjent.

Jon K Bosvik leste årsrapporten fra Karibu, det er bevilget ekstra midler til
vedlikeholdsarbeid. Rapporten ble godkjent.
Knut O Eriksen leste årsrapporten fra Uvdalen, det ble stilt spørsmål om hvilken
redskap som er tillatt brukt i vannet. All vanlig redskap kan brukes. Rapporten
ble godkjent.
Sak 5 Regnskap.
Anders Mortensen gikk gjennom regnskap for 2015, et solid overskudd.
Regnskapet godkjent.
Sak 6 Kontingent for 2017.
Knut Ove Eriksen går gjennom styrets forslag til kontingent. Det bemerkes at
kontingenten nå utgjør kun 5 % av foreningen inntekter. Forslaget godkjent.
Sak 7 Aktivitets og møteplan.
Knut Ove Eriksen går gjennom og forklarer aktivitet- og møteplan for 2016. Det
kommer forslag at planen går fra årsmøte til årsmøte, styret tar seg av å ordne
det. Jon Kristen sier seg villig til å holde aversjonskurs ved ønske om det.
Aktivitetsplanen godkjennes.
Sak 8 Innkomne forslag.
Det var kommet brev til styret om å endre praksis når det gjelder foreningens
praksis med å hedre døde medlemmer siste året, så lenge navn ikke blir nevnt.
Det kom forslag fra årsmøtet om å holde på dagen s praksis, og det ble
enstemmig vedtatt.
Sak 9 Budsjett 2016.
Anders Mortensen gikk gjennom budsjett for 2016. Det er lagt opp til et
budsjett i balanse.
Resultat: Budsjett vedtatt.
Sak 10 Valg.
Rolf T Røed gikk gjennom valgkomiteens arbeid, 2 kvelder gikk med. Valg ble
gjennomført. Valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig vedtatt.
Ny valgkomité ble: Rolf Tore Røed, Sindre Rullandsdal, Ola Eikeland og Sven
Erik Quarg.
Knut Ove avsluttet den formelle delen med å takke for tilliten og samtidig takke
alle som gjør en innsats for foreningen. Han takket og de frammøtte på årsmøtet.
Det var god bevertning etter det formelle var gjort.

Jon K Bosvik representerte fylkeslaget og kom med hilsen fra styret. Han kom
med gode tilbakemeldinger som gikk på bra drift og mange aktiviteter.
Ungdomsarbeidet ble også fremhevet som positivt og godt drevet. Han fortalte
også om samarbeidsavtale som er inngått med Jakt og Friluft, positivt for
medlemmene. Det ble avholdt lotteri med flotte premier der blant annet
rådyrkjøtt fra opplæringsjakta på Store Vardøya var premier.
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