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Vel møtt!
Husk å ta med medlemskort for 2019

1. Konstituering av møtet
Årsmøtet skal godkjenne innkalling, godkjenne dagsorden, velje ordstyrar, referent
og tellekorps samt utpeike 2 medlemmer til å underteikna protokollen frå møtet.
2. Årsmelding 2018
Rapport frå styret
Det har i perioden siden forrige årsmøte vært avholdt 8 styremøter.
Betalende medlemmer pr. 06.03.19 er 382.
Av disse er det 36 under 25 år.
Antall aktive medlemmer per 06.03.19 er: 463
Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å finne leder for fiskeutvalget. Stig Gram-Knutsen sa seg
villig til å stille opp som leder for denne gruppen.
Hovedprioritering i 2018 har vært drift og vedlikehold og oppfølging av aktiviteter for de
forskjellige gruppene.
Laget markerte 50-årsjubileet med et jubileumsarrangement lørdag 18. august 2018.
Rapport frå husgruppa
Huset har vært jevnlig utleid i 2018, og første del av 2019 er allerede ganske så
fullbooket med utleige, stevner og treninger om hverandre. Rullerings-ordningen
mellom de forskjellige gruppene har fungert greit når det kommer til utleige.
Huset trenger i 2019 litt nødvendig utvendig og innvending vedlikehold som vi håper
på dugnadshjelp til.
Ein stor takk til alle som har bidratt med vedlikehald og dugnad hittil .
Med helsing
Birgitte K Haugland
Leiar husgruppa
Jegerprøven
I 2018 plei det avholdt 3 jegerprøver med tilsammen 38 deltagere.
Vi er nå 6 instruktører som fungerer flott ilag,vi har fått gode tilbakemeldinger på
kurset av deltagerene.
Takker alle instruktørene for kjempeinnsats.
Kjartan Søviknes
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Rapport frå jaktgruppa
Hjortejakten startet 1.september med 25 tildelte dyr, fordelt slik:
Bukk 2 ½ år og eldre
Kolle 1 ½ år og eldre
Spissbukk 1 ½ år
Kalv

6 stk
9 stk
3 stk
7 stk

Det ble ikke tildelt ekstra dyr i år, men en spissbukk ble kategorisert som skrapdyr og
følgelig fikk laget tildelt en ekstra spissbukk som følge av dette. I tillegg ble det skutt
en bukk som var så skadet og infisert at den måtte kasseres.
Det var i år 39 betalende jegere, 34 av disse deltok nok til å få tildelt kjøttkvote.
Frammøtet for jakten i helgene har variert fra 5 til 15, med et gjennomsnitt på 12
jegere pr jaktdag. I år hadde Jaktutvalget samme ordning som i fjor der hele jakttiden
var tellende periode for å opparbeide seg halv og full kvote, men kravet var i år at de
med halv kvote minimum måtte ha én jaktdag pr kalendermåned og de med hel kvote
måtte minimum ha 2 jaktdager pr kalendermåned. Dette viste seg å hjelpe betydelig i
forhold til å sikre nok deltagende jegere i november og desember, noe som har vært
et problem tidligere år.
Det viser seg at antall felte dyr henger sammen med antall jegere, så det er viktig
med god oppslutning gjennom hele jaktperioden.
Det var i år flere førstegangsjegere, som også lykkes i å felle dyr.
Sikkerhet og instruks ble gjennomgått på et fellesmøte i Ulvehiet, samt ved oppmøte i
forkant av den enkelte jaktdag. I tillegg ble det utdelt informasjonsskriv med de
viktigste punktene for jakten.
Praksisen med småviltjakt i de terrengene det ikke har vært hjortejakt i den
respektive helgedagen har blitt videreført også i 2018. Det ble til sammen solgt 6
slike kort. Disse har vært kjøpt via inatur.
I år slaktet vi også i eget hus i tilbygget til Ulvehiet. Dette har fungert utmerket. Stor
takk til alle som har bidratt til at dette fungerer så godt som det gjør. Nytt av året er et
eget fryserom som vi har kjøpt og installert. Dette har sikret en lengre modningstid
med jevn temperatur, noe som igjen har bidratt til å høyne kvaliteten på kjøttet.
Parteringskveldene har fungert som en blanding av kompetanseoverføring fra erfarne
jegere til nye jegere, fortelling av mer eller mindre sanne jakthistorier og godt sosialt
samvær. Vi gleder oss allerede til neste sesong.
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Fellingsoversikt:
Dato

02.sep

Stad

Jeger

Skogafjellet

Bjørn Eitrheim

Stokkedalen

Preben T.
Borgund

08.sep

Kolle 1 1/2

Kalv

Spiss

Bukk

1

Kilo
deling
51

1
84

08.sep

Stokkedalen

Ivar Martinussen

16.sep

Skogafjellet

Jan Erik Larsen

22.sep

Sjøbø

Geir Eikeset

1

86

06.okt

Skogafjellet

Kristian Haugland

1

68

06.okt

Skogafjellet

Remi Lindborg

07.okt

Sjøbø

Geir Eikeset

1

52

07.okt

Skogafjellet

Hogne Markhus

1

41

13.okt

Vetlafjellet

Per Marthinussen

Søvik

Trond Erik
Pedersen

21.okt

1

47
1

32

1

36

1
1
76

21.okt

Søvik

Bjørn Eitrheim

27.okt

Sjøbø

Øystein Lauritsen

03.nov

Vetlafjellet

Bjørn Eitrheim

1

46

03.nov

Vetlafjellet

Kjartan Søviknes

1

47

04.nov

Søvik

Bjørn Eitrheim

04.nov

Søvik

Bjørn Eitrheim

1

37

17.nov

Skogafjellet

Geir Eikeset

1

39

17.nov

Skogafjellet

Bjørn Eitrheim

1

37

18.nov

Stokkedalen

Mona-Karin Kjelby

1

34

18.nov

Stokkedalen

Mona-Karin Kjelby

Sjøbø

Ansgard
Haukanes

25.nov
02.des

Skogafjellet

Kjartan Søviknes

1

25
1

1

1

58

40
1
49

1

34
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09.des

Søvik

Jan Erik Larsen

1
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Jaktledere i år har vært Gerda, Espen, Jan Erik, Kjartan og Remi. Takk til disse for
denne viktige innsatsen.
Et par ettersøk har det dessverre blitt i år også. Fellingsprosenten har gått litt opp
siden i fjor, og ble til slutt på 92%, 24 av 26 dyr. Total kjøttmengde endte på 1030 Kg,
litt opp fra i fjor. Alt i alt er vi fornøyd med uttellingen.
Selv om ikke alle har fått felt dyr, har vi hatt mange spennende og flotte
naturopplevelser, i godt sosialt lag.
for Jaktutvalget
Jan Erik Larsen

Rapport frå kvinnekontakt
17.06.2018 og 07.08.2018 – Laksefiske i Oselvo
Et kjekt arrangement for damer som vil prøve å fiske i Oselvo. Det var god stemning
og flere var helt nye i elven. Midtsiden var innom og filmet oss. Det ble til en
filmreportasje som ble lagt ut på nettet. Det ble ikke noe fisk denne dagen, men flere
av damene ønsket å komme igjen.
Også 7. august var vi i elven. Vi observerte flere laks, men vi fikk ingen på kroken
denne gangen heller. Men veldig gøy dag i elven med masse god stemning.
Jeg jobber videre med å få opp antallet jenteaktiviteter i året. Det vil bli søkt om
midler, også til neste sesong. Jobber mot å få i gang månedlig hagleskyting for jenter
igjen, da dette var et populært arrangement som vi gjennomførte i 2017.
Mvh.
Kvinnekontakt
Sara Behzadzadeh

Rapport frå haglegruppen
Haglegruppen har i 2018 gjennomført skytetrening i henhold til terminlistene, pluss
enkelte helger hvor det er satt opp ekstra treningsdager.
Vi har blant annet arrangert pakkeskyting i januar, fylkesmesterskap i jegertrap og
klubbmesterskap i desember.
5

Haglebanen har fått nye lyskastere på bane 2, og der er det også satt opp en
sportingbane. Det har vært svært populært!
Haglegruppen vil rette en stor takk til alle som har vært med å hjelpe til på banen i år,
både medlemmer og andre som stiller på dugnad.
Sara Behzadzadeh
Leder hagleutvalget
Rapport frå fiskegruppa
Det ble før sesongen utført en del dugnad i elven. En gjeng med ivrige “pensjonister”
tok på seg å rydde og gjøre klar sonen 0 til 2. I sone 5 ble det også utført dugnad
samt gjort litt forefallende arbeid på kremretten.
Fisket startet 15 Juni i Oselvo, 14 juni begynte elvo så smått å stige, vannstanden var
liten åpningstimene men stigende og det ble flotte forhold dei neste dagene.
Første laksen ble tatt av Bård Lyssand 15 juni i sone 2.
Det ble rapportert om flere mistede lakser på våre soner det første døgnet.
Den første laksen, tatt av medlem av laget, kom imidlertid ikke på land før 16 Juni.
En laks på 6.1 kg ble tatt av Johnny Lund i sone 2 på makk, årets "Oskar".
Årets største laks tatt på våre soner kom på land 7 august laks 7.5 kg på makk i
klekkerihølen tatt av Johnny Lund
Det er blir altså dobbel premie til Johnny i år, gratulerer!
Største laks for sesongen ble Per Gunnar Tuv med en laks på 10.2 kg i spongo
tøsdal
Sesongen ble preget en ekstrem tørke fra slutten på juni og nesten hele juli,aldri har
eg sett oselvo så liten 0.06 m≥/s på det laveste 23 juli.
Da vannet kom i begynnelsen av august kom det bra med fisk på elvo,men den var
svært lite bitevillig pga varmt vann og oksygen mangel.
Det ble tatt jevnt med fisk resten av sesongen, god blanding av villfisk og oppdretts
fisk.
Totalt ble det tatt 129 stk villfisk 445.9 kg og 37 oppdrettslaks og 32 regnbueørreter
Det ble solgt godt med kort også i år på nedre del,men en liten nedgang i forhold til
2017 sesongen. Nedgangen kommer på de nedre sonen (0-5), men størst var
nedgang på kremretten, mye av forklaringen ligger nok i liten vannføring i fellesferien
da vi selger flest kort på kremretten.
total overvesikt over fangstene i oselvo kan sees på Prohd.no og på scanatura.no.
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Rapport frå ungdomsgruppa

Vi arrangerte og fiske i Oselvo i fra sone 0-2 der det var lit varierende oppmøte. Men
alt i fra 4-8 stykker som ville fikse- som dei andre årene så har vi hatt to besøkende
heilt i fra Askøy Jfl som ønsker og delta da dei ikkje har noe aktivitet for ungdommer.
I Oselvo ble det dessverre ingen fangst over to ganger. Men uansett veldig lærerik
dag for ungdommen.
Vi har arrangert Skyting med 22cal på 50 meters banen. Interessen for skyting har
vært veldig stor blant ungdommen. Har variert litt med oppmøte.
Ungdommene som deltok fekk 1 serie med 25 skudd gratis og skulle dei skyte meir.
Så måtte dei betale 1kr skuddet.
Alle som har deltatt på ungdomsavdelingen har kunne låne utstyr av oss i Os Jfl. Vi
har tilgjenglige fiskestenger. Fluestenger. Sluker og andre diverse utstyr. Samt så har
dei og lånt utstyr når dei har vert på skytebanen ved skyting av 22 cal
Rapport frå riflegruppa
Vi startet 2018 med vinterskyting på søndagene fra januar og ut Mars
med unntak av noen søndager. Vi hadde et jaktfelt stevne 4 Mars med
55 deltakere.
Riflebanen åpnet som vanlig i April med skyting mandag og torsdag.
I juni så måtte vi stenge riflebanen fra 3 Juni til 13 Juni på grunn av stor brannfare.
Jaktfelt stevne 10 juni ble da avlyst.
Elgstevne ble avholdt 24 juni dessverre var det alt for få deltakere der.
Med en litt amputert måned før ferien så ble det mye folk på banen i August
Avlagte storviltprøver er på CA 300 i året.
Fra September så var riflebanen åpen hver Mandag til 26 November.
Takk til alle som har hatt vakter på banen i 2018.

For riflegruppa
Rune sævareid
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3. Rekneskap 2018

Følgende regnskap fremlegges for revisjon og til godkjenning på årsmøtet:

Regnskap

Inntekter - Kostnader Resultat 2018

10 Hovedkasse

108 565

282 839

-174 274

218 966

150 531

68 435

52 800

26 975

25 825

69 350

73 737

-4 387

219 478

195 981

23 497

197 629

133 239

64 390

90 308

24 734

65 574

60 200

27 921

32 279

04 Riflegruppa

128 666

99 472

29 194

122 413

69 041

53 372

05 Jaktutvalget

124 300

147 985

-23 685

116 900

93 644

23 256

06 Fiskeutvalget

209 050

161 279

47 771

258 238

210 881

47 357

0

0

0

0

0

0

17 795

-17 795

19 864

-19 864

0

0

0

0

0

0

Sum driftsresultat

933
167

957 060

-23 893

1 043 696

778 858

264 838

Renter

148

626

-478

01 Husstyret
02 Hagleutvalget
03 Jegerprøven/kurs

07
Ungdomsutvalget
08 Bane (avskrivn.)
09 Kiosk

ÅRSRESULTAT

Inntekter - Kostnader Resultat 2017

-24 371

264 838
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BALANSE

2018

2017

74 142

Riflegruppa
Inventar og utstyr

2 655
416

10 070

10 639

100 003

95 690

2 743
305

2 761
745

0
26 168

Eiendom

2 037
900

2 009
910

Sum anleggsmidler

2 134
285

2 123
305

Skudd, duer,merker
premier, hagleutv

31 110

24 861

Premier, skudd, div
riflegruppe

3 942

5 650

Sum varelager

35 052

30 511

Egenkapital

Sum fordringer

56 652

52 674

Leverandørgjeld

517 316

555 255

2 743
305

2 761
745

Sum eiendeler

2 633
232

87 227

22 243

Sum bank, kontanter

2017

Gjeld og
egenkapital:

Eiendeler:
Kastemaskiner

2018

Kortsiktig gjeld

Sum gjeld og
egenkapital

Merknader:
2018 har vært et driftsår med reduksjon i inntekter og økning i kostnader for laget.
Det har i 2018 ikke vært ekstraordinære inntekter (mot kr 146.873 i 2017). Resultat er
et mindre underskudd. Dette skyldes i hovedsak:
● Reduserte inntekter
● Økte kostnader (pengebruk i utvalgene)
● Mindre investeringer som er kostnadsført i sin helhet i 2018
○ Utvidelse av standplass, ny mur
● Jubileumsarrangement med kleskolleksjon
● Kjølerom til Jaktutvalget
Ekstraordinære inntekter:
● Ingen
Grasrotandel utgjør kr 31.649 (økning 42%) og kontingenter kr 61.580 (stabil).
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Fordringer:
● Påløpt inntekt (Jaktutvalget, kjøtt som utleveres 2018)
● Kundefordringer, utleie Ulvehiet
● Inntekter iNatur og Vipps, ikke utbetalt
Kortsiktig gjeld:
● Avsetning vedlikehold elv iht. avtale (uendret)
● Påløpte kostnader (jaktutvalget, betales i 2019)

kr 50.200
kr 2.452
kr 4.000
kr 48.362
kr 51.640

Revisjon:
Revisor fremlegger eventuelle merknader til regnskapet på årsmøtet.

4. Innkomne saker
-Oppretting av sportsskytterklubb
5. Andre saker frå styret
Ingen saker.
6. Forslag til arbeidsprogram og budsjett

Arbeidsprogram
● Drift og vedlikehold
● Parkeringsplass ved Oselvo
● Haglebane, komplettere utvidelse til sporting-bane
● Utskifting av bord i Ulvehiet
● Etablering av sportsskytterklubb
● Utrede mulighet og kostnader for pistolbane
● Tilkopling til kommunalt avløpssystem vil bli pålagt de neste 2-3 år. Kostnad
for denne tilkoblingen er estimert til mellom kr 100.000 og kr 200.000.
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Budsjett for 2019
Forslag til driftsbudsjett inkl. avskrivninger:
Inntekter
Hovedkasse

Kostnader

Resultat

Margin

110 000

200 000

-90 000

-82 %

55 000

30 000

25 000

45 %

Hagleutvalg

200 000

145 000

55 000

28 %

Jegerprøven

90 000

35 000

55 000

61 %

Riflegruppa

125 000

90 000

35 000

28 %

Jaktutvalg

130 000

95 000

35 000

27 %

Fiskeutvalg

210 000

155 000

55 000

26 %

0

0

0

0%

920 000

750 000

170 000

18 %

Husstyre

Ungdomsutvalg
Sum

Forslag er basert på regnskap for 2018 og videreføring av tilnærmet aktivitetsnivå
som i 2018. For øvrig er inntekter og kostnader knyttet til investeringer under ikke tatt
med.
Forslag til investeringsbudsjett (til aktivering eller kostnadsføring i 2019):
● Parkeringsplass elv
kr 75.000 (videreført fra 2018)
● Utskifting av bord i Ulvehiet
kr 45.000
● Haglekastere
kr 50.000
■ SUM kr 170.000

7. Kontingent
Ingen forslag til endring.
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8. Val av styre

Styret :

Leder
Kasserer
Led. Jakt
Led. Fisk
Leder Hagle
Led Rifle
Led Ungd.gr
Led Husgr
Kvinnekontakt

Hoge Markhus
Hugo Kenneth Haugland
Jan Erik Larsen
Stig Gram Knutsen
Raymond Skaar
Rune Sævareid
?
Birgitte Haugland
Sara Behzadzadeh

gjenvalg 1 år
gjenvalg 1 år
gjenvalg 2 år
ikke på valg
ny 2 år
ikke på valg
gjenvalg 1 år
ny 2 år

9. Val av medlemmer til grupper

Jaktgruppa:
Leder
Nestleder
Medlem
Vara
Fiskegruppa:
Led. Fisk
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Haglegruppa :
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Jan Erik Larsen
Espen K.Andersen
Remi Lindborg
Kjartan Søviknes

Stig Gram Knutsen
Leif Juvik
Remi Bårtveit
Tore Moberg
Anders Kloven
Raymond Skaar
Ivar Hopsdal
Torbjørn Lunde
Simon Sommerfeld
Nina Wagner
Sara Behzadzadeh
Richard Sivertsen
Steffen Vik
Simon Bruarøy
Andreas Amundsen

gjenvalg 2 år
gjenvalg 2 år
ikke på valg
gjenvalg 1 år

ikke på valg
gjenvalg 2 år
gjenvalg 2 år
ny
Ikke på valg
ny 2 år
gjenvalg 2 år
gjenvalg 2 år
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg 2 år
Ny 1 år
gjenvalg 2 år
ny 1 år
ny 1 år
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Riflegrupa :
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Rune Sævareid
John Lien
Bjørn Eitrheim
Hogne Markhus
Kjartan Søviknes
Kristian Haugland
Trond Erik Pedersen
Harald Rasmussen

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ny 2 år
ikke på valg
ny 2 år
ikke på valg
ikke på valg

Ungdomsgruppa:
Leder
Medlem
Medlem

Husgruppa ;
Leder Birgitte Haugland
Medlem Jan Svendsen

Studieleder :
Leder

Kjartan Søviknes

Kvinnekontakt :
Leder
Sara Behzadzadeh

Gjenvalg 1 år
Ny 1 år

ny 1 år

ikke på valg

10. Val av valkomite

Valgkommitee:
Leder
Medlem

Jon Bjørnsen
Anders Kloven

ny 1 år
ny 1 år
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11. Val av revisor

Revisor :
Leder
Nestleder

Bård Lyssand

gjenvalg 1 år

12. Eventuell utnemning av æresmedlemmer
Ingen

13. Eventuelt forslag om vedtektsendringar
Ingen
14. Utdeling av trofe

Sølvlaks: Jonny Lung, 6.1 kg
Oscar: Jonny Lund, 7.5 kg
Bukkatrofe: Geir Eikeset, 86 kg Sjøbø
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Årets

fiskekortsalg
Vil foregå digitalt i klubbhuset ”Ulvehiet”, 31.mars

kl 16.00 for medlemmer med dugnad
kl 16.30 for æresmedlemmer og pensjonister (67 år)
kl 17.00 trekning åpningsdøgn
kl 17.30 for medlemmer uten dugnad
Kontant eller kort betaling
Husk medlemskontingent og fisketrygdavgift! Fisketrygdavgift kan kjøpast på
internett; www.inatur.no/fisketrygdavgift
Øvrige kort vert solgt på www.inatur.no

HUSK DUGNADSKORTET
Alle dugnadskort må vera laget i hende seinast til årsmøte.
Husk å få underskrift av dugnadsleiar for utført dugnad.
Medlemmer som ikkje leverer dugnadskort i tide kan ikkje rekne med å få dugnaden
godskrive
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