Årsmøte Åsane Jeger- og Fiskerforening
Tid: Mandag 04.03.2019 k|.1900
Sted: Åsane & Hordvik Skytterlags klubbhus i Jonahola

Fremmøte: 31 medlemmer med stemmerett

L.

Godkienne de stemmeberettigede
Godkjent i henhold til liste,

2.

-

if. Vedtekter.

3l stemmeberettigede

Godkienne innkallingen. saksliste og forretningsorden.
Vedtak: Godkjent

3. Valg av dirigent {er}, referent (erl, tellekorps (minst 2), samt 2 medlemmer til å underskrive
proto kollen.
Dirigent: Bjarte Erstad
Referent: Julie Thorstensen
Tellekorps: Stein og Martin
2 medlemmer

4.

til å underskrive protokollen: Roald Carlsen og Kåre Sundland

Behandle foreningens årsmelding. herunder eventuelt avdelings- os utvalgsårsmeldinger.
FØlgende hadde ordet: Peter Thomas Hansen

Helge Hoflandsdal

Styreleders kommentar.
Peter Thomas stiller spørsmål ved nedgang i inntekter.
Helge Hoflandsdal svarer: Årsak er færre besøkende i forhold

til budsjett, mindre inntekt enn

året før og mindre enn kalkulert i budsjett.
Peter Thomas mener at det ikke er gitt nok kredit

til innsats som er gjort i året som er gått.

Det pekes og på at ordet "store" i setningen <Økonomien i foreningen har hatt første

prioritet i styret delvis på grunn av nedgangen generelt i inntekter på begge banene og
grunnet planlagte store kostnads krevende prosjekter>

Avsnitt 9 styrearbeid:
Peter Thomas Hansen: Det står at styret har hatt 7 møter, men kun 5 som er protokollført,
ikke samsvar med styrehonorar på 8 møter.
Helge Hoflandsdal: Godkjenning av styrehonorar er gjort i fellesskap, riktig antall styremøter i
20L8 er 8, ikke 7.

Styremøte i november ble avlyst derfor er dette ikke protokollført.

Peter Thomas hevder at årsberetningen er upresis og det at det mangler 3 protokoller fra
styremøter er kritikkverdig, da disse og referater fra årsmøter bør publiseres fortløpende.
Han mener videre at det ofte tar lang tid før dette blir gjort.

Hundeutvalg.

til hvorfor det er NOK 4500,- kostnadsført i regnskap på hundeutvalg til
tross for ingen aktivitet. Dette forklares med at det er 2 som har vært på kurs. Disse venter
Det stilles spørsmål

på det siste kurset for å komme i gang med aktivitet.

Vedtak: Godkjent, enstemmig vedtatt.

5.

Behandle foreningens reenskap i revidert stand.
Følgende hadde ordet: Helge Hoflandsdal
Peter Thomas Hansen
Geir Heggertveit

Bjarte Erstad

Peter Thomas mener at balanse burde vært tatt med her, og at dette vedlegges referat.
Det påpekes at balanse har vært tilfredsstillende igjennom året og at NOK 175.000,- tillegges
egenkapital.
Peter Thomas mener at årsberetning for 2018 inneholder feil, da det står at klubben har 0
ansatte, men at det burde stå oppført 1 ansatt.
Det påpekes av Bjarte Erstad at årsberetning som er brukt her er beregnet for AS og at det
ikke er korrekt dokument å bruke for en forening. Årsberetning skal inneholde honorar ikke
ansatte i denne sammenheng.

Årsberetning korrigeres til at selskapet hadde 0,1 årsverk ved årets utlØp.

6.

Behandle innkomne saker.
lngen saker innkommet.

7. Andre saker som sUret har ført opp på dagsorden.

a

Fastsettelse av styrehonorar i h.t. tidligere årsmøtevedtak.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

8.

Vedta foreningens arbeidsprogram og budsiett.
Følgende hadde ordet: Geir Heggertveit
Helge Hoflandsdal
Peter Thomas Hansen

Bjarte Erstad
Audun Håkedal
Med lemsantall/verving

Det stilles spørsmål til om antallet medlemmer opplyst her er korrekt, da det har vært et konstant tall
de siste 2 år. Korrekt antall pr. dags dato er L200.
Det er rekruttert 360 medlemmer i 2018, men allikevel er det ikke noen Økning i antall medlemmer

i

Å:rr.
Det oppfordres til å komme med forslag til utvalg for å øke aktivitet, samt en forslagskasse for
eksempel på nettsiden som medlemmer kan benytte hvis de har forslag å komme med.

Audun Håkedal hevder at det er forsøkt å få til aktivitet på fiske, men at i stedet for at tiltaket blir
positivt mottatt, blir det kritisert av enkeltpersoner. Videre fremmer han ønske om at lignende tiltak
skal bli bedre mottatt i fremtiden.

Arbeidsplan for Rifle/haglebaneutvalg:
Det blir fremmet ønske om prioritert rekkefplge her.

JegerprØveutva lget avsn

itt 4:

Korrekt belØp på tilbud kjøp av hagle skalvære NOK 100,- ikke NOK 100.000,-

9.

Vedta forenineens budsiett for 2019.
24 medlemmer er uenig ifremlagt budsjett.
Det blir fremmet forslag til ny gjennomgang av budsjett i styret, da budsjett som ble fremlagt
på årsmøtet inneholdt en del feil og mangler i nøkkeltall og utregning.

Styret har fått fullmakt av årsmøte til å fremlegge et nytt budsjett/investeringsbudsjett,
inkludert en 3-års plan innen 6 uker som publiseres på foreningens nettside.
7 medlemmer ønsket ekstraordinær generalforsamling for gjennomgang av dette

vedtatt.

-

ikke

10. Valekomiteens innstillins til årsmøte 2019
Vårt forslag til de posisjoner som er på velg i år er som følger

Styre:

Leder- Helge Hoflandsdal (ikke
Nestleder

-

på valg)

Rasmus Svor (2 år)

Økonomiansvarlig

-

Stig Jørgen Kvalvåg (1 år)

Sekretær -Julie Thorstensen (2 år)
Styremedlem

-

Frode Karlsen (2 år)

Styremedlem - Daniel Madsen (1år)
Styremedlem

-

Hans Martin Ese (2 år)

Styremedlem

-

Preben Tommy Borgund (2år)

Valgkomite:
Leder

-

Christian Arnesen (2 år)

Medlem -John Willy Jacobsen (2 år)
Medlem -Thomas Morel (3 år)
Varamedlem

-

Vilde Steffensen Garnes (1 år)

Valg av revisor: Roald Carlsen
Peter Thomas Hansen

Vedtak: Enstemmig vedtatt

11. Utnevning av ildsiel.
BjØrn Eidem

12. Utnevning av æresmedlem.
Geir Heggertveit

Vedtak: enstemmig vedtatt.

13. Fastsette med lemskontieenta ndel.
Styret innstiller

til årsmøte

å beholde foreningens kontingent for 2020

Vedtak: enstemmig vedtatt.

Å,u
Carlsen

Kåre Sundland

{

