Referat/protokoll fra årsmøtet for 2019 for Nes JFF fredag den 07.02.19.
Møtested: Rødekorshuset
Antall oppmøtte: 38
Godkjenning av innkalling
Ingen merknad til innkallingen.
1. Valg av ordstyrer og sekretær
Valgt: Ole P. Haugen. Ordstyrer
Valgt: Terje Normann. Sekretær

2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Roger Andersen og Cesilie Næss
3. Årsmeldinger:
Årsmelding fra styret siste kalenderår
Godkjent
Årsmeldinger fra gruppene
Fiskegruppa: Thomas Gundersen og Sindre Bråten meldte seg som frivillig til å hjelpe til i
fiskegruppa og de går dermed inn i denne gruppa.
Ellers ble alle årsmeldinger godkjent.

4. Regnskap fra siste kalenderår 2019
Godkjent
Aktivalista ble godkjent og blir lagt ut på vår hjemmeside.
5. Budsjett
Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
- Blir behandlet på styremøtet i mars 2020. Det godkjente årsmøtet.
Budsjettet for 2020 blir vedtatt på styremøtet i mars 2020.
Budsjett 2020 for grupper/utvalg.


Hytteutvalget:
Utgifter:20000,Inntekt:20000,- Dette gjelder for Todalshytte og Storemyrhytta.

Ved kjøring inn til dugnad på hyttene, vil foreningen refundere bomutgiftene. Dette gjelder for alle
som gjør hyttedugnad og må kjøre egen bil. Ta vare på kvitteringen for refusjon. De sendes til
kasserer.


Hund-viltstell, Todalshytta og Storemyehytta: Det blir satt opp budsjett i marsmøtet 2020.



Haglegruppa: Utgifter: 35000,-

Inntekter: 35000,-



Riflegruppa: Utgifter: 20000,-

Inntekter: 20000,-



Fiskegruppa: Utgifter: -10000,-

Inntekter: 10000,-



Jaktgruppa: Budsjett blir laget seinere etter at terrengleiepriser er bestemt

6. Medlemskontingenten til foreningen 2020. Styret foreslår undret kontingent.
Vedtak: Kontingenten blir uforandret i 2020
7. Andre saker som er oppført på dagsorden (innkomne forslag).
Navnebytte: Ikke navnebytte, mot 2 stemmer
Søknad på elgjakt 2020
-

Jaktlaget til Thomas Gundersen
Jaktlaget til Tommy Haugen
Jaktlaget til Helge Runar Bråten
Følgende ble tildelt elgjakta for 2020:
- Elglag for 2020: Thomas Gundersen og Tommy Haugen. Thomas Gundersen er årets
jaktleder.
- Hjortekort for 2020: Sindre Bråten, Mike Tony Bråten, Helge Runar Bråten, Erling Brekke

Det blir innført forlenga hjortejakt (de med kort,) dvs. etter at elgjakta er ferdig/ kvoten er fylt. Det er
årets jaktleder som tar endelig avgjørelse, og det er Thomas Gundersen som bestemmer og tar den
endelige avgjørelse. Reglene om dette står, på hjemmesida vår.

8.Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling
Tore Håkonsrud har søkt om Veslerommet på Todalshytta i 3 år, med klausul om at elglagene kan
bruke rommet under den første uka i elgjakta.
9. Valg av leder til styret
Leder: Valgt med akklamasjon. Thorbjørn Erntzen for 2 år.
10. Valg av medlemmer og varamedlemmer, som også er valgkomite, til styret.
- Se lista på vår hjemmeside under «Årsmøtereferater»
11. Valg av medlemmer til utvalg og grupper.
Ole Kristian Espeseth vil være med i Hund og viltstellgruppa
- Thomas Gundersen og Sindre Bråten vil være med i fiskegruppa
- Se lista på vår hjemmeside under «Årsmøtereferater»
12. Valg av revisor.

- Terje Normann ikke på valg.
- Stein Arne Vedde

Diverse, som nevnt tidligere under punkt 8, «saker som utenom dagsorden» var utnevnelse av
æresmedlem:
Styret anbefaler for årsmøtet at O.P.Haugen blir utnevnt til æresmedlem.
Årsmøtet vedtok dette enstemmig.
Anne G. Kirkemo overrakte han diplom, evigvarende medlemsbevis og nål som synlig bevis på dette.
Helt til slutt, overrakte Nes JFF en gave til Ole P. Haugen for hans tid som leder gjennom 9 år.
Dette var helt fortjent!



Etter årsmøtet fikk alle kaffe, kaker og brus. Det smakte godt!



Trekking av «Rovviltkampanjen» gav følgende resultat (5 rådyrkort): Joar Tolpinrud, Roger
Sauthon, Kåre P.Rasmushaugen, Jan Sauthon og Ole Petter Haugen. GRATULERER!



Trekning av innkjøpte premier og DVD fra Tore Håkonsrud: Alle vinnerne var veldig fornøyde!

Ref
Terje Normann

Roger Andersen

Cesilie Næss

