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åsane jeger og fiskerforening

Arsmøte Asane Jeger- og Fiskerforening
Tid: Mand ag 02.03.2020 kl 19:00
Sted: Nesttunbrekka 97 (Toma bygg 1.etg)
Fremmøffe: 59 medlemmer med stemmerett+ 2 æresmedlemmer = 61

1. Godkienne de stemme berettiqe

- if. Vedtekter

Godkjent i henhold til liste, 61 stemmeberettige

2. Godkienne innkallingen. saksliste oq forretninqsorden.
Det ble poengtert at innkallingen ble sent ut i tide jfr vedtektene.
Dog sakslisten ble sent ut noe etter frist - hvilket styret beklaget med at det
var vanskelig å innhente all opplysninger.

Vedtak: Enstemmig godkjent

dirioent (er)- referent ( . tellekoros (minst 2) . samt 2
medlemmer til å underskrive protokollen

3. Valo av

Dirigent: Bjarte Erstad
Referent: Trond Sleen
Tellekorps: Marion Olsen - Rune Løland
2 medlemmer til å underskrive protokollen: Martin Leira

- Bjørn Eidem
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4. Behandle foreningens årsmeldinq. herunder eventuelt avdelings-

oq

utvalqsårsmeldinqer. (s 2 - 7)
Styreleders kommentar ved Helge Hoflandsdal
lngen kommentar.

Økonomi ved kasserer Stig-Jørgen Kvalvåg
Kommentar fra salen vedr korrekt staving av etternavn (ikke Kalvåg)
Dernest at signert dato skal være 15.02.2020 (ikke 2019).
Haglebaneutvalget ved Ulrik Lund
Ingen kommentar.

Riflebaneutualget ved Paul Andreas Haaskiold
lngen kommentar.

Jegerprøveutvalget ved Daniel Madsen
lngen kommentar.

Hundeutvalget
Foreningen har p.t ikke et aktivt hundeutvalg
Ingen kommentar.

Sportaglebaneutvalget ved Ulrik Lund
Styret har ikke mottatt årsmelding
lngen kommentar.

Jaktutvalget ved Audun Håkedal
lngen kommentar.

Kvinnekontakt ved lselin Winther
Styret har ikke mottatt årsberetning
lngen kommentar.

Ungdomskontakt ved John Willy Jakobsen
lngen kommentar.

Vedtak: Godkjent, enstemmig vedtatt
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5. Behandle foreninqens reqnskap i revidert stand. (s 7 oq eqet dokument
som utdeles på årsmøtet).
Audun Nordland stiller spm vedrørende avvik (-160 613) vedrørende
Honorarer og andre kompensasjoner i 2019 i forhold fl 2018. Nå virkelig
kostnad (189 387) mot budsjett (350 000) mens i2018 varvirkelig kostnad
(348 544).
Styret ved Daniel Madsen forklarer at det har vært mindre lønn til
regnskapsfører. Helge Hoflandsdal poengterer at Ecit Econimics & lT lager
resultat regnskap og driver juridisk bistand. Mindre honorar = mindre
lønnsutgifter

Vedtak: Godkjent, enstemmig vedtatt

6. Behandle innkomne saker-

I

en saker er innkommet. (s 9)

lngen kommentar

7. Andre saker som sfuret har lørl o

på daqsorden. A. Fastsettelse av
stvrehonorarer i h.t tidliqere årsmøtevedtak (s 9)

Vedtak: Godkjent, enstemmig vedtatt

8. Vedta foreninqens arbeidsprosram oq budsiett (s 10 oq 11)
Are Severin Martinsen spør videre hvorfor det er så mye penger på bok.
Er det noen planer I føringer for det?
Helge Hoflandsdal påpeker at der er bare en fordel å ha god egenkapital
Tidligere formann Geir Heggertveit støtter opp om slik forretningskikk.
Kåre Sundland påpeker at ved et eventuelt bly forbud kan der komme
uforutsett kostander for laget.
Kommentarer fra salen: Arsmøtet generelt ytrer ønske om ett mer synlig
regnskap.

Vedtak: Godkjent, enstemmig vedtatt
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9. Fastsette medlemskontisentandel for 2021 (s 11)
(Styrer innstiller årsmøte til å holde foreningens kontigent uforrandret).

Vedtak: Godkjent, enstemmig vedtatt
10. Foreta vals (s
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Valgkomiteens instilling til årsmøte 2020
Styre:
Leder - Audun Håkedal (2 år)
Kasserer - Lene Blorøy (1 år)
Sekretær - Kristian Henning Eriksen (1 år)
Styremedlem - Daniel Madsen (2 år)

Styrets øvrige medlemme, hvis posisjon ikke er på valg
Nestleder - Rasmus A. Svor (1 år)
Styremedlem - Hans Martin Ese (1 år)
Styremedlem - Frode Karlsen (1 åD
Styremedlem - Preben Tommy Borgund (1 år)
Valg komite:
Leder - John Willy Jakobsen (1 år)
Medlem - Thomas Morel (2 år)
Medlem - Stein Markussen (3 år)
Revisorer: 1) Roald Carlsen 2) Martin Leira

Vedtak: Godkjent, enstemmig vedtatt og valgt
11. Utnevnelse av ildsiel.
Trond Sleen
12. Utnevninq av æresmedlem.

Bprn Eidem
Nesttun 2. Mars 2020

(Sign)

(Sign)

Martin Leira

Bjørn
4

