
Den 19 mai 2022 kl.18:00 ble det holdt styremøte i Bergen Jeger og Fiskeforening (BJF) på Kismul/
Bergen

Til stede: Stian Horne, Frode Johanson, Frank Dahl, Sindre Knutsen, Therese Sandnes, Aurora
Hatlestad. Linn Vassbotn var til stede på sak 10/22,11/22,12/22 og 13/22

Forfall: Ingen. Styret er beslutningsdyktig

Referent: Aurora Hatlestad

Dersom ikke annet fremgår av denne protokoll, er vedtakene enstemmige.

Til behandling forelå:

08/22 Godkjenne innkalling og dagsorden (beslutning)

Vedtak:
Styret vedtok innkallingen og godkjente dagsorden.

09/22 Jegerprøvekurs (beslutning)
Frode har avhold møte med jegerprøvekursinstruktørene. Alle instruktører signerte
arbeidsavtale med unntak av ____. Enkelte tok opp at kurset tok lengre tid enn den oppsatte
tiden, og at dette burde instruktørene kompenseres for. Styret ønsker å foreslå følgende for
instruktørene før endelig pris vedtas:

● Instruktørene kan fakturere kr 15 000 pr kurs á 30 timer + kr 1500,- i et fast
klargjøringsgebyr.

● Timesatsen (dersom man kun jobber enkelttimer) økes til kr 550 for å kompensere
for klargjøring og rydding.

Bekledning av instruktørene ble drøftet på møtet med instruktørene, samt i styremøtet. Det
er et sterkt ønske om struktur og profesjonalitet i foreningen.

I hovedsak er kursene fulle og flere kurs har ventelister. Det er ikke bindende påmelding på
kursene. Foreningen taper penger når påmeldte deltakere ikke møter opp, og man egentlig
kunne gitt denne plassen til de som stod på venteliste. Med bakgrunn i dette ønsker styret å
innføre et avbestillingsgebyr for å sikre at de som melder seg opp, faktisk stiller på kurset.

Vedtak:
● Frode tar dialog med instruktørene før endelig vedtak som gjelder kompensasjon

vedtas.
● Samtlige jegerprøveinstruktører skal ha arbeidskontrakt med BJF før kurs kan

avholdes
● Jegerprøveinstruktørene vil være frivillig uniformert, men styret oppfordrer sterkt til

at alle instruktører stiller med foreningens uniform
● Gebyr på kr 500,- utfaktureres av Linn Vassbotn, dersom en deltaker ikke møter opp

på kurs eller avbestiller innen 7 dager før kurs.

10/22 Jakt i Lesja- vest for Dovre (orientering)
Linn informerte om nytt jaktterreng i Lesja (vest for Dovre) og det kan foreligge muligheter
for å få naboterrenget også. BJF har terrenget til 2025 og det er første del av jaktsesongen
(1. sept – 10. oktober). Kan kjøre 10 jegere i bolken.



Jaktterrenget er en blanding mellom elg og hjort, forholdsvis flatt terreng.
Statens satser på kjøtt, slaktevekt (70 kr/kg - grunnavgift). Grunnavgift hjort: 1500,-,
grunnavgift elg kr 3100,-

Vedtak:
Styret takker Linn for fantastisk innsats og tok status til orientering.

11/22 Prosjektgruppe 100 meter utvidelse (beslutning)
Stian og Linn informerte om status 100 meter utvidelse. Styret ønsker at Kenneth leder og
setter sammen gruppen. Linn hjelper Kenneth med å koordinere.

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering, og ber Kenneth komme med forslag til
arbeidsgruppe 100 meter utvidelse.

12/22 Status FM gruppen (orientering)
Linn informerte om status på arbeidet med FM gruppen. Linn har kontroll på fremdrift og
arbeidet er i rute. Området er rassikret og drenert. Mangler fremdeles 20-30 % av jorden..

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering.

13/22 Klage fra grunneierne (orientering)
Stian og Linn informerte om formell klage på støy og for mye bruk av banen.

Det jobbes med støyvoller utover det som er kravet for å dempe støy, og foreningen bruker
banen mindre, enn det som anlegget er regulert for hos kommunen.

Styret drøftet om det kan det være mulig at grunneierne hører skyting fra Ulven, ettersom
det ikke har vært skyting på Kismul dager (søndager) de referer til.

Vedtak:
Styret tok status til orientering og ble enig om at Stian og Linn holder i den videre dialogen
med grunneierne.

Eventuelt
Det var et punkt som ble meldt inn på eventuelt: Jevnlige møter med utvalgene.

Vedtak:
Styret utarbeider et årshjul for å sikre årlig møte med hvert utvalg for å evaluere året og samarbeidet.

Sted og dato:
Kismul, 19.05.2022

Stian Horne Aurora Hatlestad
Styreleder Styremedlem
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