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fra det 67. ordinære årsmøte
28 februar 2014

Kl.19.00 på Pukkestad Gård
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Protokoll fra årsmøte 2014-02-28
Møtet startet med minneord og ett minutts stillhet for tre sentrale medlemmer av foreningen, Arne
Aasheim, Knut Nilsen og Vidar Gade.

Sak 1

Konstituering av møtet

Godkjenning av innkalling
: Godkjent med en bemerkning fra Kjell
Larsen vedr innkalling som ikke inneholdt agenda jf.§ 6 i foreningens vedtekter.
Godkjenning av dagsorden

: Godkjent.

Godkjenning av forretningsorden

: Godkjent.

Valg av sekretær

: Marianne Maaren

Valg av ordstyrer

: Jan Dalen

Valg av tellekorps

Valgt : Thomas Vibeto

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Valgt : Thomas Vibeto

Sak 2

Valgt : Marit Dahl

Valgt : Anders Aasheim

Årsberetninger fra siste driftsår

- Godkjent med følgende bemerkninger:
2.2.1 Jaktutvalget:

Bjørn Corneliussen stilte spørsmål om oppsigelsesdato til Etne, og bemerket at vi taper penger.

Hans Jørgen Flaatten stilte spørsmål om antall hjorteløyver i Etne. Øystein Eriksen orienterte om at
grunneier har fått medhold i klage til fylkesmannen, og antall løyver er økt fra 3 til 7.

2.3.6 Sjøørretgruppa:

Opprettelsen i august 2013 av sjøørretgruppe ble kommentert. Det ble hevdet at foreningen
allerede hadde sjøørretgruppe. Dette medfører ikke riktighet, da denne gruppen ble nedlagt i 2004.

2.4.

Sjøørretgruppas budsjett for merkeforsøk 2014-2016 er kommet med i årsrapporten ved en
feiltakelse. Gruppa har ikke levert eget budsjett da gruppa formelt oppnevnes på årsmøtet.
Ungdomsgruppa:

Bjørn Corneliussen bemerket at det ikke er påmeldte til landsleieren fra Sandefjord. Dette ble
imøtegått. Sandefjord har meldt på åtte ungdommer og en leder. Påmelding sendt 5. februar til
forbundet sentralt og til fylkessekretæren.

Sak 3

Regnskap fra siste driftsår

- Godkjent med følgende bemerkninger:

Kjell Larsen påpekte at det foreligger et årsmøtevedtak fra 2011 som sier at regnskapet ikke skal
offentliggjøres før vedtatt av årsmøtet.

Bjørn Corneliussen stilte spørsmål om hvorfor ikke foreningen ikke har søkt midler fra fylket,
fiskesommer 2013, og Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Jan Dalen orienterte om at
fiskesommer 2013 ble valgt bort til fordel for fiskecamp for ungdom. Styret tok til etterretning at
dette burde vært orientert om på foreningens hjemmesider. Midler fra Anders Jahres Humanitære
Stiftelse ble ikke søkt om fordi foreningen ikke hadde noen konkrete prosjekter å søke midler til.
Det vil bli søkt i 2014. Søknad om aktivitetsmidler fra fylkeslaget ble glemt og styret beklaget
dette.

Det ble stilt spørsmål om hvordan fiskeutvalgets budsjetterte midler skal fordeles. Styret orienterte
om at midlene vil fordeles etter gjeldende regler og vedtekter.
Spørsmål vedr. simulatoren, og hvordan få inn mer penger der. Styret vil arbeide for økt bruk av
simulatoren.
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Sak 4

Fastsetting av lokalforeningens kontingentandel

Sak 5

Styrets budsjettforslag

- Vedtak: Sandefjord JFF beholder lokalandelen av kontingenten uendret for 2015.

- Godkjent med følgende bemerkninger:

Kommentar vedr. Losen om det vil være mer lønnsomt å distribuere per e-post. I dag distribueres
Losen til alle medlemmene per post. Forespørsel om hvem som ønsker distribusjon per e-post
kommer i neste utgave av Losen.

Sak 6

Foreningens arbeidsprogram

Sak 7

Innkomne forslag

- Enstemmig vedtatt.

7.1.

Opprettelse av sjøørretgruppe som fast gruppe

Høsten 2013 ble det som en prøveordning opprettet en sjøørretgruppe. Deres viktigste oppgave er å
arbeide med kartlegging og restaurering av sjøørretbekkene, og ivareta sjøørretens ve og vel. Dette
arbeidet er en del av et større prosjekt som går langt utover våre grenser, og som bl.a. er i tett
samarbeid med Fylkesmannen. Her er det mange og viktige oppgaver å ta fatt på. Ildsjel og primus
motor i dette arbeidet er Tore Guthu som allerede har lagt ned et omfattende arbeid for sjøørreten i
distriktet. Under forberedelse til denne saken i høst ble det tatt kontakt med fiskeutvalg og øvrige
grupper med tilknytning til fiske, og ingen der hadde dette som sin naturlige oppgave.
Tore Guthu vil gi en kort orientering om saken på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Sjøørretgruppa opprettes som fast gruppe i Sandefjord JFF med ansvar for de saker som er nevnt i
innledningen.
Vedtak:
- Enstemmig vedtatt. Kommentar ref. pkt. 2.3.6

7.2

Vedtektsendring § 8 STYRET

For å være konsekvente mht. betegnelse av de som møter fast i styret foreslår styret at de
utvalg/grupper som møter fast i styret endrer betegnelsen fra gruppe til utvalg. De grupper som ikke
møter fast i styret, men i utvidet styremøte betegnes som «grupper». Grupper er organisatorisk
underlagt et utvalg.
Styrets forslag til vedtak:
Betegnelsene Ungdomsgruppe og Jentegruppe endres til Ungdomsutvalg og Jenteutvalg,
og følgende legges til under styrets medlemmer:
Leder Seniorutvalg + vara
(1år)
Vedtak:
- Enstemmig vedtatt.

7.3

Endre ordlyd i § 6 ÅRSMØTE

Styrets begrunnelse:
Slik ordlyden er i dag kan det tolkes slik at valgkomiteen skal foreslå medlemmer til valgkomiteen, altså
seg selv. Dette er en organisasjonsmessig uvanlig praksis, og ikke noe heldig praksis da det kan gi rom
for «kupping» av foreningen. Styret foreslår derfor en endring slik at dette blir mer iht. vanlig
organisasjonsmessig praksis.
Styrets forslag til vedtak:
Endre pkt. 7 slik at ny ordlyd blir:
Velge styrets medlemmer og varamedlemmer for 2 år.
Velge medlemmer til utvalg, grupper, komiteer og to revisorer for 1 år.
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Velge valgkomite på 4 medlemmer, etter innstilling fra styret. Valgkomiteens medlemmer velges for 2
år.
Vedtak:
- Forslaget ble nedstemt, dvs. § 6 pkt. 7 beholdes uendret. 2 stemte i mot.

7.4

Vedtektsendring § 6 ÅRSMØTE

Styrets begrunnelse:
Det er viktig at medlemmer på forhånd kan gjøre seg kjent med de saker som skal behandles på
årsmøtet. Spesielt vil det være viktig at alle har mulighet til å gjøre seg kjent med de kandidater som
foreslås til styre og utvalg. Styret foreslår derfor at valgkomiteens forslag til styre og utvalg
bekjentgjøres senest en uke før årsmøtet, på foreningens hjemmesider eller tilsvarende, og at det
bekjentgjøres pr SMS eller tilsvarende at listen ligger ute til gjennomsyn.
Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår et tillegg til pkt. 7 under § 6 som følger:
Valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres senest en uke før årsmøtet.
Vedtak:
- Vedtatt mot 2 stemmer.

Sak 8

Valg

8.1

Valg av medlemmer til utvalg, grupper og komiteer

8.1.1

Valg av medlemmer til fiskeutvalget og undergrupper

Laksegruppa:
Leder / repr. i utv. styre
Vara / vara i utv. styre
Medlem
Medlem

Leif Eriksen
Frode Andersen
Sigvald Sondresen
Tore Samuelsen

Sjøørretgruppa:
Leder / repr. i utv. styre
Vara / vara i utv. styre
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Per Øystein Østerud
Arvid Oddenes
Knut Arvid Numme
Christian Schanke
Tore Guthu
Vidar Numme

Ørretgruppa:
Leder / repr. i utv. styre
Vara / vara i utv. styre
Medlem
Medlem

Tore Christensen
Svein Hustuft
Bjørn Heiko Heincken
Ole Petter Elvestad

På valg
På valg

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Valgt
Valgt

Svartåakomiteen:
Leder / repr. i utv. styre
Vara / vara i utv. styre
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Thoralf Bjerke
Hans Petter Evensen
Trygve Trøim
Ivar H. Anholt
Representant fra Andebu JFF
Representant fra Andebu JFF
Representant fra Andebu JFF

På valg
På valg

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Valgt
Valgt

På valg
På valg
På valg
Ny

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Valgt for 1 år

Tore Guthu bemerket at valgkomiteens forslag ikke var det samme som han hadde sendt inn til
valgkomiteen, og at Vidar Numme også skulle være med.
Det ble foreslått og vedtatt at sjøørretgruppa konstituerer seg selv. Rekkefølgen i listen over er
midlertidig frem til konstituering.
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Sjøfiskegruppa:
Leder / repr. i utv. styre
Vara / vara i utv. styre
Medlem
Medlem
Medlem

Lars Taraldsen
Hennig Meyer
Inge Halstad
Andreas Guldbrandsen
Sven Nilsen

På valg
På valg

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Valgt
Valgt
Valgt

Fiskeutvalget:
Leder / repr. i styret
Vara / vara i styret
Leder Laksegruppa
Leder Sjøørretgruppa
Leder Ørretgruppa
Leder Svartåakomiteen
Leder Sjøfiskegruppa

Per Øystein Østerud
Knut Arvid Numme
Ref. valg i gruppa
Ref. valg i gruppa
Ref. valg i gruppa
Ref. valg i komiteen
Ref. valg i gruppa

Ny
Ny
På valg
Ny
På valg
På valg
På valg

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Se sjøørretgruppa
Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

8.1.2

Valg av medlemmer til jaktutvalget og undergrupper

Harehundgruppa:
Leder / repr. i utv. styre
Vara / vara i utv. styre
Medlem
Medlem
Medlem

Anders Aasheim
Trond H. Olafsen
Øyvind Langås
Bjørnar Brudal
Thomas Nordby

Ny
Ny

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Valgt
Valgt
Valgt

Sandefjord Lerdueskyttere:
Leder / repr. i utv. styre
Ragnar Johannessen
På valg
Gjenvalgt for 1 år
Vara / vara i utv. styre
Velges på leirdueskytternes årsmøte, må være medlem i SJFF
Jaktutvalget:
Leder / repr. i styret
Vara / vara i styret
Leder Leirduegruppa
Leder Harehundgruppa
Medlem
Medlem
Varamedlem

8.1.3

Einar Stensheim
Egil Bollandsås
Ref. valg i gruppa
Ref. valg i gruppa
Øyvind Langås
Trond H. Olafsen
Marianne Heiland

Ny
Ny
På valg
Ny

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt
Valgt
Gjenvalgt for 1 år

Valg av medlemmer til ungdoms-, jente- og seniorutvalg

Ungdomsutvalget:
Leder / repr. i styret
Vara / vara i styret

Birgitte Storfjell
Hans Jørgen Flaatten

Ny
På valg

Valgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

Jenteutvalget:
Leder / repr. i styret
Vara / vara i styret

Marit Dahl
Marianne Heiland

På valg
På valg

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

Seniorutvalget:
Leder / repr. i styret
Vara / vara i styret
Medlem
Medlem

Ingen kandidater
Kjell Larsen
Lars Nesje
Sverre Maaren

Styret fikk i oppgave å drive gruppa frem til ny leder er funnet.
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8.1.4

Valg av medlemmer til andre utvalg og komiteer

Info- og IT-utvalget:
Leder / repr. i utv.styre
Vara / vara i utv. styre
Ansvarlig for Losen

Hyttekomiteen:

Leder / repr. i utv. styre
Vara / vara i utv. styre
Medlem
Medlem
Medlem

Møtekomiteen:
Leder

Husstyret:
Leder

Revisor:
Revisor 1
Revisor 2
Revisor 2

Kai Davidsen
Petter A. Christoffersen
Gard Reian

På valg
Ny
På valg

Gjenvalgt for 1 år
Valgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

Vidar Tangen
Freddy Holm
Hilde Jakobsen
Maria Enger
Arne Allerød

Ny
Ny

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt
Valgt
Valgt

Styret

På valg

Gjenvalgt for 1 år

Styret

Gjenvalgt for 1 år

Sverre Maaren
Ingen kandidat

Styret finner kandidat

På valg
På valg
På valg

1) Ingen kandidat ble funnet, og styret fikk mandat til å finne revisor 2.

Valgkomiteen:
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1
2
3
4

Medlem 2
Medlem 3
Medlem 4

Kjell Larsen
Velges av årsmøtet
Velges av årsmøtet
Velges av årsmøtet

Øyvind Langås
Styret finner kandidat
Styret finner kandidat

Ikke på valg
På valg
På valg
På valg

Gjenvalgt for 1 år
1)

Valgt
1)
1)

1) Ingen kandidater ble funnet, og styret fikk mandat til å finne 2 medlemmer til valgkomiteen.

8.2

Valg av medlemmer til hovedstyre og utvidet styre

Hovedstyret:
Leder
Nesteleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem/Studieleder
Varamedlem 1
Varamedlem 2

Jan Dalen
Anita Gåsholt
Vibece Hjørungnes Steinsvik
Marianne Maaren
Thomas Vibeto
Erik Greff Larsen
Jan Erik Pedersen

Utvidet styre, valgt i egenskap av utvalgsledere:
Leder Fiskeutvalget
Per Øystein Østerud
Vara
Knut Arvid Numme
Leder Jaktutvalget
Einar Stensheim
Vara
Egil Bollandsås
Leder Ungdomsutvalget
Birgitte Storfjell
Vara
Hans Jørgen Flåtten
Leder Jenteutvalget
Marit Dahl
Vara
Marianne Heiland
Leder Seniorutvalget
Se pkt. 8.1.3
Vara
Kjell Larsen
Side 6 av 7

På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
På valg
På valg
På valg
Ny
Ny

Gjenvalgt for 2 år

Gjenvalgt for 2 år

Gjenvalgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

Gjenvalgt for 1 år

