Saksliste til Årsmøte i Åsane Jeger og Fiskerforening
4. mars 2019 – kl 19:00
Sted: Åsane & Hordvik
Skytterlags klubbhus i Jonahola

STYRET
ÅSANE JEGER OG FISKERFORENING
18.02.2019

Agenda
1.

Godkjenne de stemmeberettigede – jf. vedtekter.

2.

Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.

Valg av dirigent (er), referent (er), tellekorps (minst 2), samt 2 medlemmer til å
underskrive protokollen.

4.

Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelt avdelings- og
utvalgsårsmeldinger. (side 2-7)

5.

Behandle foreningens regnskap i revidert stand. (side 8-11)

6.

Behandle innkomne saker. / Ingen saker er innkommet. (side 12)

7.

Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.
a. Fastsettelse av styrehonorar i h.t. tidligere årsmøtevedtak. (side 12)

8.

Vedta foreningens arbeidsprogram (side 13-15) og budsjett (vedlegg på årsmøte)

9.

Fastsette medlemskontingentandel. (side 15)

10.

Foreta valg av de verv som Årsmøte skal ta stilling til i 2018. (side 16)

11.

Utnevning av ildsjel (side 16)

13.

Utnevning av æresmedlemmer (side 16)

1

ÅRSMELDING FOR 2018
ÅSANE JEGER OG FISKERFORENING
Styreleders kommentar v/Helge Hoflandsdal

Vi har lagt bak oss et år til med enorm frivillig innsats fra aktive medlemmer med mye dugnadsarbeid.
Forening har nå to år på rad betjent både hagle- og riflebane med uunnværlig frivillig dugnads innsats.
Takk til alle.
Styret hadde en litt treg oppstart og har gjennom første del av året brukt mye tid på å sette seg inn i
styreplattformen som ble vedtatt i 2016. Det medførte noen «nybegynner« utfordringer for å få til den
ønskede effektivisering og strømlinjeforming av foreningsdriften.
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. Det er viktig å
formidle at foreningen har et godt økonomisk fundament og ingen utfordringer med likviditeten.
Foreningen bytter regnskapsfirma / regnskapsfører i 2019. I den anledningen takker styret Peter
Thomas Hansen for faglig meget velutført regnskapsføring og nyttig rådgivning i 2018.
Jegerprøveutvalget har igjen i år bidratt vesentlig til foreningens økonomi med en enda større aktivitet
i 2018 målt mot 2017. Utvalget og instruktører har gjort en formidabel jobb med å påta seg både
planlagte og ekstra oppsatte kurs.
Oppgavene årsmøte påla styret å arbeide med er utførte eller påbegynte. Nettsidene er nå flyttet over
til NJFF felles portal. Videre arbeid med å strukturere informasjonsinnholdet til ÅJFF bør gjøres.
Forsikringsavtalene er oppdaterte og tilkomne bygg er inkluderte i avtalen. Foreningen har økonomisk
bidratt med 100.000,-kr for vedlikehold / asfaltering av adkomstvei til Jonahola/Svartabotn.
Installasjonen av nytt adgangssystem er ferdigstilt. Arbeidet med å inngå en langsiktig leieavtale / mulig
kjøp er i startfasen og nødvendig å arbeide videre med i 2019.
Dugnadsbasert drift av banene krever god planlagt organisering. Et imponerende oppsett med mer
enn 50 forskjellige medlemmer i vaktstyrken har klart å holde banene åpne i 2018. En god praktisk
opplæring av dugnadsstyrken er nødvendig for driften og vil bli prioritert i utvalgene i 2019.
Vi er en stor aktiv forening med flere interessante tilbud for medlemmene. I 2018 ble også
Langholdskyting del av foreningens aktivitet.
Foreningens 1. æresmedlem Ingolf Tuft gikk fra oss 6. oktober 2018, 84 år gammel. Ingolf var en av
dem som realiserte riflebanen vår. Han lagde ned et uvurderlig arbeid for foreningen. Vi lyser fred
over hans minne.
Styrearbeid
Styret har hatt 7 styremøter. I tillegg ble det avholdt to ekstra møter hvor enkelte styremedlemmer
deltok.
Tildeling av styrehonorar fremmes som egen sak til årsmøte.
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Informasjonsarbeid
Foreningens nettside på www.asanejff.no er vår formidlings-kanal når det gjelder informasjon om
foreningen generelt og våre aktiviteter. Foreningen har også Facebook side/gruppe hvor informasjon
og nyheter meddeles gjennom årets gang.
Info på e-post
Styret oppfordrer alle medlemmer til å registrere sin e-post adresse og mobilnummer via «min side»
på www.njff.no slik at vi får mulighet til utsendelser av medlemsinformasjon.
Vil takke alle medlemmene for et aktivt år.
Helge Hoflandsdal
Styreleder

ØKONOMI V/Stig-Jørgen Kvalvåg
ØKONOMI
Regnskap og budsjett blir lagt fram på årsmøtet. Kan fås tilsendt av sekretær ved henvendelse.
Foreningen oppnådde en omsetning på NOK 3.655.517,- mot budsjett 3.758.000,-med et
resultat på NOK 475.377,- mot et budsjett på NOK 342.000,-. Egenkapitalen i foreningen var
ved årsskiftet NOK 6.472.860,-. Likviditeten gjennom året har stort sett vært tilfredsstillende.
Men vi ble nødt til å holde igjen på investeringene i august/september, for å sikre likviditeten inn i
2019.
Vi har brukt betydelige midler på utbedring og utviding av anlegget gjennom året, dette i henhold til
det investeringsbudsjettet som var lagt for året. Likviditeten ved årsskifte var 1.473.216,Sandane, 15.02.2019
Stig-Jørgen Kvalvåg

HAGLEBANEUTVALGET V/ULRIK LUND
Årsmelding for Haglebaneutvalget 2018
Haglebaneutvalget har i 2018 bestått av Audun Vevle, Daniel Madsen, Birthe Nydal, André Bjorøy,
Ketil Mikkelsen, Stig-Jørgen Kvalvåg, Geir Heggertveit , Claudio Melo, Ståle Myklebust og Ulrik Lund,
Med sistnevnte som leder fra slutten av August.
Utvalget har hatt 4 møter i løpet av 2018.
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Maskinparken fungerer relativt greit men litt problemer blir det jo, nytt for 2019 blir system for
avviksrapportering slik at vaktene enkelt kan gi beskjed når noe ikke virker som det skal.
Vi har fått levert 2 containere med duer i løpet av 2018 som har blitt tømt ‘’manuelt’’, utvalget vil
prøve å få på plass en ny løsning på dette i 2019, både for å gjøre oppgaven med å losse duer lettere
og for å sikre at vi ikke går tom for duer mellom leveransene
Av arbeid som er blitt gjort i 2018 har vi blant annet fått en ny sportingbane på skeetbanen, fått
gruset parkeringsplassen og veien over Compac, rype og skogsfuglbanen, og fått på plass siste del av
dreneringsrør på parkeringsplassen. Vi hadde også satt oss som mål å få malt standplassene i
sommer, men dette fikk vi dessverre ikke gjort.
Vaktordningen på haglebanen ser ut til å fungere bra, det er også kommet mange nye navn på
vaktlisten i løpet av året hvilket bidrar til at vi kan holde åpningstidene og ha god publikumstilgang.
Vennlig hilsen Ulrik Lund - Utvalgsleder

RIFLEBANEUTVALGET V/PAUL ANDREAS HÅSKJOLD
Årsmelding for Riflebaneutvalget 2018
Vi har i 2018 igjen hatt god økning i aktiviteten på Riflebanen, mye grunnet ildsjeler som har holdt
banen åpen utover faste åpningstider, og den gode gjengen med faste vakter vi har blitt, som er selve
livsgrunnlaget til riflebanen.
Det meste av det praktiske arbeidet har vært rundt bygging av 50m banen. Vi er godt fornøyd med
fremgangen, og håper at banen kan komme i fast bruk i løpet av 2019. Forutsatt videre budsjett ser
vi for oss å kunne åpne for blant annet ungdomsgruppen og jegerprøven i trivelige omgivelser.
Oppgradering av eksisterende standplass er så å si ferdig og har vært et kjærkomment og nødvendig
løft som har økt kapasiteten på 100m banen.
Jaktfelt er mer populært enn noen gang, det er ikke uvanlig at vi er så mange som 20-30 pers. På
trening. Trening gir resultater og Åsane jeger og fisk kunne hente hjem et NM-gull i lagskyting i 2018.
Dette er vi stolte av og ser frem til et nytt år med mye jaktfelt.
Langholdskytingen har vist seg å være populært. Vi har fått tildelt 1 søndag pr. måned, hvor dette
ikke kommer i konflikt med andre arrangement i foreningen. Det primære mål ved skytingen er å
lære skytterne å beherske rifle og siktemidler som en enhet. Samtidig har vi fokus på at dette gjør oss
til betydelig bedre skyttere på normal avstand. Skytterne som driver med dette bruker kunnskapen
de oppnår her, til å bli bedre standplassledere på riflebanen (som flertallet av dem er), spesielt ved
hjelp og råd ved innskyting av sikter.
Vi ser fram til en ny sesong. Terminliste er laget, finnes på hjemmesiden.
Ansvarlig for skytingen er Frode Karlsen.
Riflebaneutvalget består av:
Paul Andreas Håskjold
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Bjørn Eidem
Per Ottesen
Frode Andreas Toft
Mvh: Paul Andreas Håskjold – Utvalgsleder.

JEGERPRØVEUTVALGET V/DANIEL MADSEN
Årsmelding for Jegerprøveutvalget 2018
Jegerprøvekurs
Det er avholdt flere vellykkede Jegerprøvekurs med mange deltakere i 2018 (jevnfør regnskap).
Jegerprøven har en forholdsvis jevn årlig tilgang av elever.
Instruktører
Ved utgangen av 2018 startet vi prosessen med å utvidet instruktørstaben med ytterlige 2
instruktører. Dette grunnet den store pågangen av kursdeltakere.
Ny studieplan
Vi har arbeidet med å optimalisere og tilrettelegge for ny studieplan. Denne krevde noe mer
ressurser enn planlagt, og er på plass. Undervisningen er i våre lokaler i Litleåsvegen 49.
Investeringer/utgifter
Gjennom 2018 har det vært utført mye arbeid ifm utskifting av PC parken noe som viste seg vanligere
enn forventet. Med egen kapital på 15.000,- og kommunal støtte, etter søknad, på 35.000,- kr håper
vi at alle anskaffelser er på plass til kommende år. Bekledning til instruktører vil være tilgjengelig i
begynnelsen av 2019.
Det ble kjøpt inn duekort til elevene, dette var et forsøk på å få ferdige jegerprøvekandidater til å
returnere til anlegget. Foreløpig har det vist seg å gi gode resultater.
Møter
Det er avholdt en del møter i 2018 for diverse avklaringer for at jegerprøveutvalget skulle fungere
best mulig.
Daniel Madsen – Leder

HUNDEUTVALGET
Det har ikke vært noen aktivitet i utvalget i 2018. Styret oppfordrer interesserte medlemmer å få
aktiviteter i gang.
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SPORTSSKYTTERUTVALGET V/ØRJAN FADNES
ÅJFF / Bergen Leirdueklubb, BLK, har i 2018 arrangert 23 stevner i 5 ulike disipliner. Det er en
reduksjon fra 32 stevner i 2017.
Åsaneskyttere har reist landet rundt for å delta i ulike stevner også i 2018. Vi har vært representert i
NM både innen jaktfelt, skeet og OL-Trap. I tillegg har utøvere i skeet deltatt på ulike Grand Prix
stevner i inn- og utland.
Espen Unneland representerte BLK på landslaget i OL-Trap også i 2018, hvor han skjøt WC i både SørKorea og på Malta. Han var også deltager under EM i OL-Trap i Østerrike.
Prestasjoner fra skytekonkurranser i 2018 som kan trekkes spesielt frem er:
* Espen Unneland, nr. 1 i kl. A NM OL-Trap
* Espen Unneland, nr. 3 i kl. A Nordisk Mesterskap OL-Trap
* Espen Unneland, nr. 31 i WC OL-Trap i Sør Korea (115/125 treff)
* Geir Heggertveit, nr. 8 i kl. A NM Skeet
* Espen Unneland, Jan Egil Rossvold, Ulrik Lund, nr. 1 NM Lagskyting OL-Trap.
* Knut Bolstad, Tommy Olsnes og Lars Kristian Fjell, nr. 1 NM Jaktfelt Lagskyting
* Audun Norland, nr. 3 i kl. V1 veteran NM jegertrap
Videre så ønsker jeg å rette en stor takk til alle som er med å bidrar til å holde driften på haglebanen
og riflebanen i gang!
Ørjan Fadnes – Leder Sportskytterutvalget

JAKTUTVALGET V/AUDUN HÅKEDAL
Årsrapport fra jaktutvalget 2018.
I år hadde vi siste hjortejakt sesong for Åsane JFF på Helland i Fusa.
Det ble avholdt 4 fellesjakter med fokus på opplæring med godt oppmøte.
67 påmeldte hvorav 16 var førstegangs jegere.
I forkant av jakten ble der avholdt 2 obligatoriske samlinger hvor de også fikk tilbud om skytetrening.
I år som året før har jakten vært gratis for medlemmer og sidemedlemmer av ÅJFF, mot at de kunne
vise til 100 øvingsskudd i tillegg til de 30+5 obligatoriske.
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Første felles jakt ble der gjort stor suksess hvor 8 hjort ble med hjem.
Etter denne jakten ble også holdt kurs i både flåing og partering 2 ganger.
Det ble i år felt 9 dyr på terrenget.
Vi holder også i år på med predator konkurransen.
For året 2019 så blir det fokus på å få nytt terreng for ÅJFF hvor vi ønsker å ha det i nærhet av
foreningen.
Vi vil jobbe med å anskaffe nyttige kurs for medlemmene.
Jaktutvalget består av:
Audun Håkedal (leder)
Tim Igelkjøn
Bjørn Arild Johansen
Bjørn Kristian lampe Johannesen
Vilde Steffensen Garnes
Vi i jaktutvalget vil overføre samme avtale som for 2018 vedrørende økonomi
Mvh Audun Håkedal

KVINNEKONTAKT V/ISELIN WINTHER
Kvinneutvalget har i 2018 arrangert skyting for kvinner annenhver søndag, det har vært varierende
og til dels litt skuffende oppmøte.

UNGDOMSKONTAKT V/JOHN WILLY JAKOBSEN
Ungdomsutvalget har i 2018 arrangert rekrutteringer på skytebanen i Jonahola og vi har hatt ett bra
oppmøte gjennom året.
Vi arrangerte også skyting for Tertnes idrettsskole som var på besøk med rundt 20 unge håpefulle
som fikk en god innføring i sikkerhet og skyting.

For styret i Åsane Jeger og Fiskerforening,
Årsmøtet 4. april 2019.
Helge Hoflandsdal – Styreleder
Stig-Jørgen Kvalvåg – Økonomiansvarlig
Sigbjørn S. Løes – Styremedlem
Daniel Madsen – Styremedlem

Bergliot strøm – Nestleder
Joakim Skuggen – Sekretær
Frode Karlsen – Styremedlem
Hans M. Ese – Styremedlem
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BEHANDLE FORENINGENS REGNSKAP I REVIDERT STAND
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Til årsmøtet i Åsane Jeger og fiskerforening (Åsane JFF)

UTTALELSE TIL REGNSKAPET 2018
Årsregnskapet for Åsane JFF er revidert med bakgrunn i ferdigstilt årsregnskap og balanse for
2018. I 2018 har administrasjonen ved Åsane JFF ført regnskapet selv gjennom etablert
arbeidsavtale med Peter Thomas Hansen og ved bruk av ERP systemet Tripletex. Dette har
fungert meget bra med gode rutiner og kontroll.
Regnskapet er revidert etter Regnskaps- og Revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd
tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og para-olympiske komite, kapittel 4, samt
Regnskapslovens §4-1, og NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Årsregnskapet for 2018 viser en omsetning på NOK 3.655.517,- med et overskudd på NOK
475.377,-. Likviditet/Bankinnskudd ved årsskiftet var NOK 1.473.216,- og egenkapitalen i
foreningen var NOK 6.472.860,-.
Følgende revisorhandlinger er utført:
- Vurdert og sammenligning av nøkkeltall i regnskap mot fjorår og budsjett
- Vurdert og sammenligning av nøkkeltall og poster i balanse
- Vurdert enkelte konti og balanseposter i underbilag/rapporter
- Samtale og korrespondanse med regnskapsfører i Åsane JFF
- Samtale med administrasjon og styret i foreningen
Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i årsregnskapet.
Jeg mener at dokumentasjon for regnskapet og av regnskapsføringen er i samsvar med
gjeldene regnskapsbestemmelser og mener at årsregnskapet for 2018 kan fastsettes som
Åsane JFF sitt årsregnskap for 2018.
Bergen 24. januar 2019

(Sign)
Roald Carlsen/Valgt revisor for Åsane JFF
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BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Styret har, etter utgått frist ikke mottatt noen innkomne saker til årsmøte.

SAKER OPPFØRT PÅ SAKSLISTEN AV STYRET
Fastsettelse av styrehonorar i h.t. tidligere årsmøtevedtak

Forslag til vedtak:
Styret henstiller til årsmøte å vedta forslaget.

Forslag til styrehonorar i Åsane Jeger og Fiskerforening

Verv
Styreleder
Helge Hoflandsdal
Nestleder
Bergliot Strøm
Kasserer
Stig-Jørgen Kvalvåg
Sekretær
Joakim Skuggen
Styremedlemmer
Sigbjørn Løes
Frode Karlsen
Hans Martin Ese
Daniel Madsen
Totalsum

Antall møter i
h.t. protokoll

Møtehonorar
sum

Totalt
honorar
utbetales

Fastsatt
honorar

Fastsatt sats
møtehonorar

kr 10 000

kr 400

8

kr 3 200 kr 13 200

kr 8 000

kr 250

8

kr 2 000 kr 10 000

kr 8 000

kr 250

7

kr 1 750

kr 9 750

kr 5 000

kr 250

4

kr 1 000

kr 6 000

kr 3 000
kr 3 000
kr 3 000
kr 3 000

kr 250
kr 250
kr 250
kr 250

4
6
4
3

kr 1 000
kr 1 500
kr 1 000
kr 750

kr 0*
kr 4 500
kr 4 000
kr 3 750
kr 51 200

* Styremedlemmet ønsker ikke å motta honorar
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VEDTA FORENINGENS ARBEIDSPROGRAM FOR 2019

PLANLAGTE TILTAK OG AKTIVITETER I STYRET OG UTVALGENE
STYRETS FOKUS:
Styret vil i 2019 fortsatt fokusere på å innarbeide organisasjonen enda bedre i den styringsplattform
som ble vedtatt i 2016/2017 (se vedlagt styringsplattform). Dette vil vi gjøre gjennom løpende dialog
mellom styrets resurspersoner og de respektive utvalg.
Når budsjetter og arbeidsplaner er godkjent i årsmøte har utvalgene sine rutiner å følge og derav kan
de fleste beslutninger tas der ansvaret skal ligge. Styret vil følge opp de overordnede
foreningssakene og ha løpende oversikt på likviditet og disponering av de vedtatte budsjetter.
Enkeltsaker som styret vil prioritere i 2019:
• Inngå en mer langsiktig leieavtale med grunneierne.
o Eventuelt se på et mulig kjøp av området.
• Arbeide aktivt for å gjennomføre bedre sanitære forhold ved foreningens lokaler
o Ta ansvar for arbeidet mot kommunen
o Samkjøre arbeidet med både hagle- og riflebaneutvalgene
• Samarbeide med hagle- og riflebaneutvalgene for utvidede åpningstider og en mulig
samkjøring ift vaktordningene
• Bearbeide og forbedre nettsidene til ÅJFF på NJFFs felles portal.
Vi håper at alle medlemmer vil støtte oss i arbeidet. Vi trenger alle og enhver av dere til å skape en
god, trygg, inkluderende og sosialt trivelig plattform for alle som ønsker å bli med i vår forening.
Velkommen skal dere være til å bidra med alle de positive bidrag som finnes!
INFORMASJONSARBEID:
Nødvendig informasjon vil bli lagt ut fortløpende på vår hjemmeside www.asanejff.no
Det arbeides med å fornye og forbedre foreningens websider.
Facebook vil også bli benyttet til å informere om øvrige daglige saker som skjer i foreningen.
MEDLEMSANTALL/VERVING:
Foreningen har nærmere 1400 betalende medlemmer. Dette gir foreningen et godt økonomisk
bidrag og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å verve nye i sin omgangskrets.
Vervinger som foregår under vakter på skytebanene, instruksjon eller i f.m. andre oppgaver der man
enten tilgodesees med en godtgjørelse eller honorar, skal vervingene tilfalle foreningens felleskap.
Vervepremiene vil blir benyttet til stevnepremier eller som gaver ved utmerkelser o.l. Styret vil
administrere ordningen.

Styret ÅJFF
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RIFLEBANEUTVALGET:
Arbeidsplan for riflebaneutvalget 2019
• Ferdigstille 50m banen
• Endelig ferdigstilling av standplass
• Sanitære forhold (samarbeid med styret)
• Satse mer på ungdomsgrupper
• Arbeide videre med jaktfeltskyting

HAGLEBANEUTVALGET:
Arbeidsplan for haglebaneutvalget 2019
• Videreføre prosjektet med å male standplassene
• Opprette system for avviksrapportering
• Arbeide frem bedre løsninger ift leveranser av containere med duer
• Sanitære forhold (samarbeid med styret)

JEGERPRØVEUTVALGET:
Arbeidsplan for jegerprøveutvalget 2019
Jegerprøvekurs
Det er foreløpig satt opp 12 ordinære kurs for 2019. Vi regner også med at vi i tillegg får 2-4 eksterne
kurs. Tilgangen til Jegerprøve kursene er i fortsatt positiv utvikling.
Instruktører
I 2019 vil det fra 1 februar være 9 aktive instruktører; Audun Håkedal og Vilde Garnes er de siste
nyankomne.
Ny studieplan
Etter revideringen av studieplanen vil det blir evalueringer i 2019 med eventuelle nødvendige
endringer. Undervisningen fortsetter i lokalene i Litleåsvegen 49.
Investeringer/utgifter
Hagle innkjøp. Vi har fått tilbud om å kjøpe 2 hagler til kr 100.000,-. Her avventer godkjent
våpensøknad. Vi har ikke behov for større investeringer i 2019 så lenge tilstrekkelig tilgang er ift.
klubbens rifler og hagler. Leien av Litlåsvegen 49 steg med 10.000,- kr pga. av ventilasjon opplegget
og det må påberegnes merutgifter ift. leie for 2019.
Møter
Vi ønsker å avholde 3-4 møter i året for å holde oss faglig oppdatert, samt gjennomgå andre
utfordringer som dukker opp.

HUNDEUTVALGET:
Aktiviteten i utvalget tas opp igjen når og dersom initiativtakere ønsker å bidra.
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JAKTUTVALGET:
I 2019 jobber jaktutvalget med å få på plass
•
•
•

Nytt jakt terreng i nærheten av foreningen
Anskaffe nyttige kurs for medlemmene
Avholde predator konkurranse

18. februar 2019
Styret og utvalgene i
Åsane Jeger og Fiskerforening

VEDTA FORENINGENS BUDSJETT FOR 2019

BUDSJETT 2019 – Legges frem på årsmøte

FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENTANDEL FOR 2019

Forslag til vedtak:
-

Styret innstiller til årsmøte å beholde foreningens kontingent for 2020.
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VALG

Valgkomiteens innstilling til Årsmøte 2019.
Vårt forslag til de posisjoner som er på valg i år er som følger:

Styre:
Leder – Helge Hofflandsdal (ikke på valg)
Nestleder – (2 år)
Økonomiansvarlig – Stig Jørgen Kvalvåg (1år)
Sekretær – (2 år)
Styremedlem – Frode Karlsen (2 år)
Styremedlem – Daniel Madsen (1år)
Styremedlem – Hans Martin Ese (2 år)
Styremedlem – Rasmus Andre Svor (2 år)

Valgkomite:
Leder – Christian Arnesen (1 år)
Medlem – John Willy Jacobsen (2 år)
Medlem – Thomas Morel (3 år)
Varamedlem –
Mvh: Valgkomiteen v/ Paul Andreas Håskjold, Rasmus Andre Svor, Christian Arnesen

UTNEVNING AV ILDSJEL

•

Utnevning av ildsjel

UTNEVNING AV ÆRESMEDLEM

•

Utnevning av æresmedlem
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