Referat/protokoll fra årsmøte i Nes JFF for året 2017
Tidspunkt: 09.02.18.
Møtested: Rødekorshuset
Antall oppmøtte: 30
Først ønsket Ole P. Haugen alle velkommen.
Ole Petter Haugen ble tildelt innsatsmedaljen for sin innsats for Nes JFF gjennom mange år.
Styret hadde nominert han ved en søknad til fylkeslaget. Anne-Mette Kirkemo overrakt han
diplom og medalje.
Ole P. sa en kort og klar minnetale i forbindelse med Einar Dalevolds bortgang. Alle reiste
seg.

Innkallingen godkjent.
1. Valg av ordstyrer/sekretær. Ole P. Haugen ordstyrer og Terje N sekretær
2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. Irene Hagen og Per Liahagen
3. Årsmeldinger
-

Styrets årsmelding godkjent
Jaktgruppa årsmelding godkjent
Fiskegruppas årsmelding godkjent
Hytte- og baneutvalgs årsmelding godkjent
Baneutvalgets, hagle, årsmelding godkjent
Baneutvalg, rifle. Årsmelding godkjent
Hund og viltstell. Årsmelding godkjent

4. Regnskap. Godkjent
-

Balanseregnskap. Godkjent
Revisjonsrapport. Godkjent
Aktivalista er godkjent

5. Styrets budsjettforslag. Godkjent
6. Medlemskontingenten. Uforandret og godkjent
7. Innkomne saker: Elg/hjortejakt. Skriv og saker
-

Elg- og hjortejakt høsten 2018.
Laget til Tomas Gundersen får jakta 2018
Laget til Tommy Haugen får jakta 2018. Dette laget starter først.

Sak 1 fra Helge Runar Bråten.
-

«Årsmøtet skal bestemme regler for storviltjakt.»
Saken om vedtektsendringer ble nedstemt med 18. Dvs. ingen vedtektssndring.
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Sak 2 fra Helge Runar Bråten.
-

Alternative regler for elg- hjortejakt.
Det skal settes ned et utvalg av de 4 jaktlederne + Kåre P. og Terje N. Utvalget skal
legge fram regler som skal behandles i styret. Utvalget skal være ferdig 30.06.

8. Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden.
-

Nystartet kvinnegruppe i foreningen. Den består av:

9. Valg av nestleder.
-

Thorbjørn Ertzen ble valgt

10.Valg av medlemmer til valgkomite.
-

Varamedlemmer til styret går inn som medlemmer av valgkomite.
Glenn Knutsen går inn som medlem i fiskegruppa og han ble valgt
Baneutvalg, hagle, mangler 2 personer. Haglegruppa finner interesserte personer selv.
Hund og vilt: Leder Thorbjørn Erntzen. Mike Tony går inn der.

11. Valg av medlemmer til av grupper og utvalg.
-

Det ble opprettet et nytt utvalg, kvinneutvalg.
Se hjemmesida vår under overskriften «årsmøtereferater».

12.Valg av revisor
-

Terje Søgnen(2020) og Terje Normann (2019)
Hele valglista ligger ute på Nes JFF under overskriften «Årsmøtereferater».

Rovviltkonkurransen 2017:
-

Jan Sauthon ble trukket ut som vinner av rovviltkonkurransen, 1000,-.
Kåre P og Ole P fikk 700,- hver

Trekking av premier var veldig populært. Godt fornøyde vinnere.
Etter at årsmøtet formelt var avsluttet, hadde Eva Bjørg Haugen og noen andre damer bakt
kringle, kanelsnurrer og vaffel. Kaffe, te og brus var kjøpt inn, så det ble en sosial avslutning
av årsmøtet med prat og utveksling/oppsummering av jakt-, skyte- og fiskeåret 2017. Dette
var koselig tiltak.

Ref.
Terje Normann
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