Referat fra ordinært årsmøte for 2019 for Bergens Jæger- og Fiskerforening, 6. mai 2020 kl 19.00.

Innledning
Styreleder Jan Fredrik Monsen ønsket deltakerne på årsmøtet velkommen etter det 124 året
foreningen har vært drevet. I 2020 har foreningen sitt 125 driftsår. Dessverre er det på grunn av
smittevernreglene under koronasituasjonen i år ikke mulig å møtes fysisk og ha en uformell prat over
en matbit og drikke. Møtet avholdes på nettet, og takk til Stian Horne og hans arbeidsgiver Schibsted
som stiller med løsningen.
Saksliste for årsmøtet følger av vedtektene §4.
Det var ingen kommentarer til innkallingen og den var følgelig enstemmig godkjent.
Jan Fredrik Monsen foreslår sekretær Øystein Jensen som referent og 2 personer til å signere
referatet: Kim Rene Jensen og Steffen Valen. Videre ble Bjarte Erstad, NJFF leder Hordaland, foreslått
som møteleder for årsmøtet. Forslagene ble enstemmig godkjent, sammen med referatet fra
årsmøtet for 2018.
Bjarte Erstad fortsetter: Det er 21 pålogget årsmøtet og siden Bjarte selv ikke er medlem er det 20
medlemmer med stemmerett som deltar. Dette ut av 1123 registrerte medlemmer pr 31.12.2019.

Sak 1 – Årsberetninger avgis
Møteleder gikk igjennom saken ved å lese opp utvalgenes navn og spørre om årsmøtets deltakere
hadde kommentarer til utvalgets årsberetning.
Alle leverte årsberetninger ble enstemmig godkjent.
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Utvalgene som hadde levert årsberetning var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styret
Hagleutvalget, ved Kenneth Styve
Kismul Sportskytterklubb, ved Kenneth Styve
Riflebaneutvalget ved Ronald Johannessen
Jaktutvalget, ved Espen Brynhildsen
Ungdomsutvalget, ved Raymond Willmann
Hundeutvalget, ved Arild Espeland
Jegerprøvekurset, ved Terje Wangsholm
Jakt- og fiskeoppsynet, ved Terje Wangsholm
Aversjonstrening, ved Arild Espeland
BJF Jenter, Linn Haukeland
Fiskeutvalget MOT, ved Frank Dahl
Predatorjakten, ved Jan Fredrik Monsen

Utvalg som ikke har levert årsberetning:
•

Fiskeutvalget, ved Ivar Flygt

Det var kommentarer til årsberetningene for:
•

•

•

Jaktutvalget
Jan Fredrik Monsen kommenterte at kjølerommet som er bygget i riflebanen sitt
standplassbygg 2. etg. har vært benyttet til 25 hjort i høst, og at Even Benjaminsen er også
medlem av jaktutvalget og skulle vært nevnt i årsberetningen.
Jakt- og fiskeoppsyn
Jan Fredrik Monsen kommenterte at Terje Wangsholm har gått oppsyn i Rødlien og BJF sine
trenger. Terje har begrenset politimyndighet.
Jan Fredrik Monsen redegjorde for predatorjakten 2019/20. Det har vært 28 deltakere og det
er gledelig at flere av disse er unge. Antall felt mindre vilt og mindre mink er mindre enn
tidligere. Det tas som et tegn på at predatorjakten fungerer selv om det er felt flere rev og
skjor. Torstein Halsteinsen ble vinner i år som i fjor.

Sak 2 - Regnskap 2019
Møteleder redegjorde for regnskapet. Driftsinntekter på 2.516.736 og driftskostnader på 2.586.945
gir et driftsresultat på -70.209. Korrigert for finansposter blir da årsresultatet -127.460.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
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Sak 3 - Kontingenten
Styret ved Jan Fredrik Monsen redegjorde for dagens kontingentsats. BJF har høy sats i dag og styret
ser ikke noen grunn til å øke den. Styret foreslår derfor at kontingenten holdes uendret.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 - Budsjett
Budsjett for BJF 2020 er utarbeidet i samarbeid med ECIT vest og fremlagt med kommentarer. Jan
Fredrik Monsen forklarte postene: Budsjettet er revidert i forhold til det vi vet om koronasituasjonen
i dag. Det er lagt inn bortfall av inntekter i april og mai, samt lineær reduksjon av kostnader. Videre er
det lagt til grunn kostnader med det som er gjort ved anlegget på Kismul, i form av at alt som er gjort
og alt som skal gjøre med nye prosjekter skal dokumenteres. Det er lagt ned mye arbeid med dette.
Nye prosjekter som er lagt inn i regnskapet er: (total investering i 2020 kr. 3,8 mill)
-

Nr. 4 (ref. regnskapet): 200m riflebane. Prosjektet skyves i tid av økonomiske hensyn.
Nr. 16: Toalettfaciliteter: Kostnad 500’ + grunnarbeider. Igangsettes så fort som mulig.
Nr. 17: Garasje (kjeller nytt klubbhus) prioriteres ikke.
Nr. 18: Elgbane. Kostnad 3,3 mill. Igangsettes i 2020 etter toalettbygget.
Nr. 19: Trappbane. Kan først bygges etter at forskriftsmessige voller er ferdige.

Jan Erik Rognaldsen kommenterte at vannforsyningen til skytebaneanlegget er dårlig og må ordnes.
Jan Fredrik Monsen repliserte at vannforsyningen skal trykktestes og andre nødvendige tiltak vil bli
utført.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.
Budsjettet for hjortejakten, som viser et overskudd kr. 30.500, ble også enstemmig godkjent.

Det var ingen andre innkomne saker til årsmøtet men styret hadde 2 saker:
-

Hederstegn
Styret har bestemt at Bjarte Ervik, Haso Music, Kristen Parmann, Espen Brynhildsen og Terje
Wangsholm tildeles hederstegnet for mange års solid innsats for foreningen.

-

Æresmedlem
Styret har videre bestemt at æresmedlemskap tildeles Geir Bakke og Øystein Knudsen for sin
innsats som har gjort at foreningen i dag eksisterer og har blitt til det den er.
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Sak 5: Valg
Valgkomiteen sin innstilling til styre og nytt medlem av valgkomiteen ble gjennomgått.
Styret:
-

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:

Stian Horne, velges for 2 år
Jan F. Monsen, velges for 1 år
Frank Dahl, gjenvalg for 2 år
Øystein Jensen, ikke på valg
Linn Haukeland, ikke på valg
Frode Johansson, ny og velges for 1 år

Revisor:

Terje Wangsholm, Gjenvalg for 1 år

Valgkomiteen:

Bjørn Erik Nilsen, nytt medlem, velges for 3 år.
Bendik Holmen sin periode i valgkomiteen er ferdig.

Lederne av de forskjellige utvalgene utnevnes av styret.
Valgnemnda har i 2019 bestått av Bendik Holmen, Kristian Andersen og Øystein Knutsen

Valgkomiteen sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet 19:42

Kim Rene Jensen

______________________________
Kim Rene Jensen
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steffen valen

______________________________
Steffen Valen
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