
Protokoll - Årsmøte  
 

Bodø Jeger- og Fiskerforening 

 

Tirsdag 8. mars 2005  
 

 
Møtet ble avholdt på Norrøna Hotell og startet kl 1900. Det var 39 personer tilstede ved 

starten av årsmøtet. 

 

Leder Arild Pettersen ønsket velkommen og gikk deretter over på sakslisten. 

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 2: Valg av ordstyrer, møtesekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne 

protokollen. 

 

Vedtak: Følgende ble enstemmig valgt. 

 

Ordstyrer: Knut Haugen. 

Møtesekretær: Anna Cecilie Jentoft. 

Tellekorps: Albert Andersen og Ansgar Aandahl. 

Undertegne protokoll: Arnold Stormo og Knut Eide. 

 

 

Sak 3. Styrets årsmelding og utvalgenes årsmeldinger for 2004. 

 

Styrets årsmelding ble gjennomgått av ordstyrer. 

 

Vedtak: Styrets årsmelding enstemmig godkjent. 

 

Utvalgenes årsmeldinger ble gjennomgått av ordstyrer. 

 

Vedtak: Utvalgenes årsmeldinger enstemmig godkjent. 

 

 
Sak 4. Regnskap 2004.  

 

Foreningens kasserer Willy Rudborg gjennomgikk regnskapet.  

 

Resultatregnskapet for 2004 viser et overskudd  kr 92.765,43 

 

Balansen for 2004 viser at sum egenkapital/gjeld er på kr 1.594.293,20  

 



Kasserer kommenterte at posten kortsiktig gjeld på kr 10.000 under balansen er noe som har 

fulgt foreningen fra gammelt av, og beløpet er foreslått avskrevet i revisorberetningen. 

 

Ordstyrer Knut Haugen kommenterte at det ikke var jobbet for å bedre BJFF’s økonomi i 

2004, hvilket han mente var kritikkverdig. Dette gjelder det budsjetterte hovedlotteriet som 

ikke ble avviklet, og arbeidet med å få knyttet til seg hovedsponsorer.  

 

Ordstyrer Knut Haugen kom også med forslag om å avsette kr 400.000 til foreningens fond. 

Etter at kasserer hadde kommentert at det da ville bli for lite penger igjen til drift, omgjorde 

Knut Haugen forslaget til kr 300.000.   

 

Vedtak: Regnskapet for 2004 ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer: Posten 

kortsiktig gjeld på 10.000 kr avskrives i regnskapet for 2005 iht. revisors anbefaling. Det 

avsettes kr 300.000 av egenkapitalen til foreningens fond. 

 

 

Sak 5 Innkomne forslag. 

 

Det forelå ingen innkomne forslag. 

 

 

Sak 6 Forslag fra styret angående endring i vedtektenes § 4. 
 

Forslaget ble presentert for årsmøtet. Ordstyrer Knut Haugen kommenterte at det mest 

korrekte ville være å bruke begrepet styreleder om styrets leder, dette for å unngå at leder av 

BJFF blir forvekslet med en av utvalgslederne. 

  

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring vedtatt med følgende endringer: Isteden for 

begrepet formann og nestformann, brukes begrepet styreleder og nestleder. Dette rettes opp i 

alle § i vedtektene hvor begrepene er brukt.  

 

 
Sak 7: Utnevnelse av Knut Eide som æresmedlem av foreningen. 
 

Styreleder Arild Pettersen leste opp det opprinnelige forslaget på å utnevne Knut Eide som 

æresmedlem som ble sendt til styret i forkant av årsmøtet i 2004.  

 

Knut Eide fikk deretter utdelt diplom, blomster, pin og æresmedlemskort. 

 

 

Sak 8: Fastsettelse av medlemskontingent. 

 

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 9: Budsjett for 2005 

 

De utvalgslederne som var tilstede redegjorde kort for sine budsjetter.  

 



Det ble av kasserer Willy Rudborg kommentert at det var liten inntjening på stevnene som ble 

arrangert på elgbanen. Leder for Elgbaneutvalget Espen Kaastrup svarte at dette var riktig, 

men at det ikke var rom for noen særlig større inntjening på dette feltet. Stevnene var dessuten 

også en bonus for de som jobbet på banen, og han mente nivået mellom premier og 

deltakeravgift var riktig. Det kommer også i tillegg inn en del penger på kafé driften under 

stevnene. 

 

Leder for Leirduebaneutvalget Svein Bendiksen kommenterte at han ikke var enig i budsjettet 

for leirduebaneutvalget fordi dette var et budsjett som var satt opp av Arbeidsutvalget(AU). 

Kasserer Willy Rudborg svarte at dette var riktig, men at det ble gjort som en følge av at det 

var stort sprik mellom budsjettet for 2005 og resultatet for 2004, og at AU ikke fikk et godt 

nok svar fra leirduebaneutvalget på hva som var årsaken til dette spriket. Det var deretter en 

gjennomgang av budsjettet til leirduebaneutvalget og noen av postene ble justert.  

  

Vedtak: Budsjettet for 2005 ble enstemmig godkjent med følgende endringer: 

 

Driftsinntekter leirduebaneutvalget: 

 

 Kursinntekter, ny post kr 2000. 

 Loddsalg, ny post kr 5.000. 

 

Sum driftsinntekter leirduebaneutvalget øker dermed fra kr 366.000 til kr 373.000. 

 

Driftsutgifter leirduebaneutvalget: 

 

 Premier + gravering for stevner, endres fra kr 16.000 til kr 20.000. 

 Strøm/propan/ved, endres fra kr 15.000 til kr 10.000. 

 Vedlikehold bygg, ny post kr 10.000. 

 Diverse driftskostnader(kommunale avgifter/brøyting/søppel), ny post kr 10.000. 

 Premier til lotteri, ny post kr 1.500. 

 Fest arrangement, endres fra kr 2.000 til kr 5.000. 

 Forsikring, endres fra kr 11.000 til kr 10.000. 

 

Sum driftsutgifter leirduebaneutvalget øker dermed fra kr 547.500 til kr 570.000. 

 

Dette gir følgende utslag på hovedbudsjettet for Bodø Jeger- og Fiskerforening: 

 

Sum budsjettert fra utvalgene endres fra kr –156.820 til kr –172.320. 

 

Sum resultat Bodø Jeger- og Fiskerforening endres fra kr –41.320 til kr –56.820.   

 

 

Sak 10 Valg. 

 

Valgkomiteens innstilling - Arbeidsutvalgets medlemmer med vara. 

 

Styreleder Arild Pettersen            ikke på valg 

Nestleder Arne Gansmo              ny, velges for 2 år  

Kasserer Willy Rudborg                          ikke på valg 

Sekretær Anna Cecilie Jentoft                 gjenvalg, velges for 2 år  



 

De som var på valg ble valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteens innstilling - Elgbaneutvalget 

 

Leder Odd Even Olafsen ny               

Nestleder Finn Sivertsen gjenvalg   

Medlemmer 

Espen Kaastrup  ny som utvalgsmedlem 

Ole Nyheim           gjenvalg  

Harry Skjelstad                                       gjenvalg  

Per Taihaugen                                    gjenvalg  

 

Alle valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteens innstilling - Lerduebaneutvalget 

 

Leder Jan Ole Østensen ny som leder 

Nestleder Martin Tjærandsen.  ny  

Medlemmer 

Jens Balteskard  gjenvalg 

Svein Bendiksen  ny som utvalgsmedlem 

Steinar How  ny som utvalgsmedlem 

Bjørn Erling Hugås  ny  

Gunn Karstensen  ny  

Arne Kjell Lynghaug  ny  

Nina Stenersen  gjenvalg 

Turid Øyseth    gjenvalg 

 

Da valget på leder skulle starte kommenterte leder av Leirdueutvalget Svein Bendiksen at 

utvalget ønsket en delt lederrolle hvor han tok seg av stevner og drift, og Jan Ole Østensen 

representerte utvalget i styret for foreningen. Denne løsningen ble avvist av leder for 

valgkomiteen Knut Haugen, og på spørsmål om det var flere forslag på leder for 

Leirdueutvalget foreslo Svein Bendiksen seg selv. Det ble deretter avholdt en votering med 

følgende resultat: 

 

Av 36 stemmeberettigede fikk Jan Ole Østensen 21 stemmer og  Svein Bendiksen 12 

stemmer. Det ble avgitt en blank stemme og det var en som ikke avgav stemme.  

 

Jan Ole Østensen ble valgt til leder av Leirduebaneutvalget. 

 

De øvrige medlemmene av leirdueutvalget ble deretter alle valgt iht. valgkomiteens 

innstilling. 

 

Da valget var avsluttet trakk Svein Bendiksen, Steinar How, Bjørn Erling Hugås, Nina 

Stenersen og Turid Øyseth seg fra sine verv, og forlot møtet. 

 

Styret for Leirduebaneutvalget sitter da igjen med følgende medlemmer:  

 

Leder Jan Ole Østensen  



Nestleder Martin Tjærandsen 

Medlemmer 

Gunn Karstensen     

Arne Kjell Lynghaug    

Jens Balteskard  

 

Valgkomiteens innstilling - Sportsfiskeutvalget 

 

Leder Albert Andersen gjenvalg  

Nestleder Tore V. Hjerde gjenvalg  

Medlemmer  

Bjørnar Christensen gjenvalg  

Torbjørn Johansen ny  

Asbjørn Nesje gjenvalg  

Torleif Nyborg gjenvalg 

Bjørn Valin ny  

 

Alle valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteens innstilling - Studieutvalget 

 

Andre Løvold. ny  

 

Valgt iht. valgkomiteens innstilling 

    

Valgkomiteens innstilling - Hytteutvalget  

 

Leder Per Ivar Olsen ny som leder  

Nestleder Arvid Bakke ny som nest leder  

 

Hytte ansvarlige 

 

Faulvannsbu  Arild Karlsen og Magne Bergfall     gjenvalg  

Lagnesbu  Vebjørn Lillegård                             gjenvalg  

Heggvassbu  Bjørg Evjenth                                   ny  

Tverrbrennhytta Per Ivar Olsen og Arvid Bakke        gjenvalg  

Naust Valnessvannet  Asbjørn Kildedal og Arvid Bakke gjenvalg  

 

Alle valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Der hvor to er valgt er den første hovedansvarlig. 

 

Valgkomiteens innstilling - Ungdomsutvalget  

 

Leder Tom Hasselberg ny  

Nestleder Glenn Robert Johnsen     gjenvalg 

Medlem  

Inge Karlsen ny som medlem  

 

Alle valgt iht. valgkomiteens innstilling 



 

Valgkomiteens innstilling – Utvalget for Lokal Forvaltning 

 

Leder Stig Skreslet gjenvalg  

Nestleder Tor Olsen ny  

Medlemmer 

Finn Sivertsen gjenvalg  

Hans Waagen gjenvalg  

 

Alle valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteens innstilling - Klekkeriutvalget 

 

Leder: Sverre Skår gjenvalg  

Nestleder: Narve Gudvangen ny som nestleder 

Medlemmer 

Arvid Bakke gjenvalg  

Per Arne Berg gjenvalg  

Karl Eivind Berg gjenvalg  

Per Ove Jakobsen gjenvalg  

Johannes Jentoft gjenvalg  

Arnt Knutsen gjenvalg     

Kjell Lekang gjenvalg  

Per Ivar Olsen gjenvalg  

Torstein Olsen gjenvalg  

Paul Sakariassen gjenvalg  

 

Alle valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteens innstilling - Foreningens representant til SJFA (Salten Jakt- og Fiske 

Administrasjon) 

 

Knut Haugen 

 

Valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteens innstilling - Foreningens representant til FKF. (Fuglehund Klubbenes 

Forbund) 

 

Øyvind Kolstad 

Vara: Elin Nesse 

 

Begge valgt iht. valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteens innstilling - Revisor med vara. 

 

Bastian Jarnæs 

Vara: Astor Erntsen 

 

Begge valgt iht. valgkomiteens innstilling 



 

Ordstyrer Knut Haugen takket deretter for oppmerksomheten og overlot ordet til styreleder 

Arild Pettersen. 

 

Styreleder Arild Pettersen foreslo deretter gjenvalg på den sittende valgkomiteen som har 

bestått av:  

 

Leder: Knut Haugen 

Medlemmer: 

Gunn Karstensen 

Arnold Stormo 

 

Ingen av de som ble foreslått hadde noen innvendinger, og de ble enstemmig valgt. 

 

Det ble deretter delt ut gaver til de som har gått ut av styret. 

 

Styreleder Arild Pettersen takket for oppmøtet og hevet møtet kl 2305. 

 

 

 

 

 

Anna Cecilie Jentoft 

Møtesekretær  

 

 

 

 

 

Knut Eide     Arnold Stormo 

Protokoll undertegner     Protokoll undertegner 

       


