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1. Konstituering av møtet
• Godkjenning av 

innkalling
• Godkjenning av 

dagsorden
• Valg av ordstyrer
• Valg av sekretær
• Valg av 2 medlemmer 

til å underskrive 
protokollen

2. Årsmeldinger fra siste 
kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste 
kalenderår

4. Styrets forslag til budsjett
5. Valg av styre 

6. Valg av medlemmer til 
utvalg etter behov

7. Valg av valgkomite på 3 
medlemmer

8. Valg av revisorer 

Saksliste 



1. Konstituering av møtet



Godkjenning av innkalling

Forlag til vedtak: Innkallingen godkjennes

Godkjenning av dagsorden

Forlag til vedtak: Dagsorden godkjennes

Valg av ordstyrer

Forlag til vedtak: Stig Johansen

Valg av sekretær

Forlag til vedtak: Ingrid Margrethe Hanssen

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Forlag til vedtak:

Konstituering av møtet



2. Årsmelding 2020
Forlag til vedtak: Årsmøte tar årsmelding til orientering.



• Siden forrige årsmøte er det arrangert fire styremøter. 

• Også for AJFF var 2020 preget av korona-pandemien. Det gjorde 
blant annet at vi ikke kunne arrangere isfiskekonkurransen og 
jegerprøvekurs. Vi arrangerte «Fiskesommer» for barn i 
Endletvatnet. Det ble en fin kveld i marka der flere fikk fisk. 

• Det er arrangert aversjonsdressur på sau. 

• AJFF leier klubblokale hos Dverberg skytterlag. 

• For øvrig til egen årsmelding fra jakt og baneutvalget. 

Styrets årsberetning



Stig Johansen – jegerprøveinstruktør og hagleinstruktør

Jim Roger Haugnes - jegerprøveinstruktør

Asle Geir Skavdal - Aversjon NJFF

Jan Tore Olsen - Aversjon NJFF

Foreningen har flere instruktører:



Stig Johansen – leder
Jan Tore Olsen – nestleder
Kjetil Bjørndal – leder fiskeutvalget
Ingrid Margrethe Hanssen – kasserer
Marius Andersen – styremedlem
Jim Roger Haugnes – leder jakt og baneutvalget, studieansvarlig 
Isabell Nystad – kvinnekontakt 
Trym Wiik – ungdomsrepresentant 
Glenn Olsen – fastmøtende vara
Harald Fodstad – fastmøtende vara

Karl Rasmus Dahle – revisor

Styret har i 2020 bestått av:



• På grunn av COVID-19 ble det noe redusert aktivitet, blant annet 
med avlysning av 200-skudsstevne våren 2020 og kortere sesong. 

• I 2020 ble det skutt 427 serier a 25 skudd / duer på leirduebanen

• Det ble arrangert 4 Andøy-cup-stevner (50 skudd treningsstevner) 
og Jegermesterstevne på høsten

• Arbeidet med videreutvikling av banen fortsatte i samarbeid med 
Dverberg Skytterlag, og nedfallsområdet for leirduer og 
forladninger er nå planert for å gjøre opprydding av plast enklere. 
Dette arbeidet fortsetter i 2021. 

Årsberetning fra jakt- og 
baneutvalget



3. Revidert regnskap fra siste 
kalenderår
Forlag til vedtak: Årsmøte godkjenner det fremlagte regnskapet.









4. Styrets forslag til budsjett og 
arbeidsprogram 2021
Forlag til vedtak: Årsmøte godkjenner budsjett 2021 







5. Valg av styre
6. Valg av medlemmer til utvalg
7. Valg av valgkomite
8. Valg av revisor
Forslag til vedtak: Valg utsettes til neste årsmøte 2022 som arrangeres i løpet 
av februar 2022. 



Stig Johansen – leder – på valg i 2022
Jan Tore Olsen – nestleder – på valg i 2021

Kjetil Bjørndal – leder fiskeutvalget – på valg i 2021
Ingrid Margrethe Hanssen – kasserer – på valg i 2022
Marius Andersen – styremedlem – på valg i 2021

Jim Roger Haugnes – leder jakt og baneutvalget – på valg i 2021
Jim Roger Haugnes – studieansvarlig – på valg i 2022

Isabell Nystad – kvinnekontakt  – på valg i 2022
Trym Wiik – ungdomsrepresentant – på valg i 2022
Glenn Olsen – fastmøtende vara – på valg i 2022

Harald Fodstad – fastmøtende vara – på valg i 2022

Styret har i 2020 bestått av:



Består i dag av:

• Jim Roger Haugnes (leder, styremedlem)

• Ingrid Hanssen

• Aina Simonsen

• Tom Schaug

• Jostein Bergseth

• Kenneth Berntsen

Jakt- og baneutvalget for 2020-
2021



• Anders Moen

• Johnny Hansen

• Monica Johansen

Valgkomiteen for 2021



• Karl Rasmus Dahle

Revisor


