Protokoll årsmøte 2018
Tilstede 18 stk,
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden – ingen kommentar
Sak 2 Valg av ordstyrer, møtesekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
Valg av ordstyrer Arild Pettersen
Møtesekretær – Hilde Høiem
Tellekorps – Kurt Arne + Magnus
Undertegne protokoll, Anders Mørk + Jan Sverre Skår
Antall stemmeberettigede: 18 stk.
3. Styrets årsmelding og utvalgenes årsmelding for 2017
Styrets årsmelding og utvalgenes årsmelding ble gjennomgått, ingen innkomne forslag og ingen
forslag fra styret.
Det ble etterspurt sponsor, BJFF har ikke dette p.t. det er planen dette året skal det skiftes bank, for å
få ny sponsor,
Ny epostadresse bodo@njff.no adresse til fuglehund utvalget utgår – linje i årsmelding slettes
Ingen øvrige kommentarer til styrets årsmelding
Utvalgenes årsmelding:
Det tas med i årsmelding neste år hvilke instruktører foreningen har, evt henviser til Bjeffs
hjemmeside hvor dette står
Klekkeriutvalget: Det ble etterspurt antall fisk i årsmeldinga
Sportsfiskeutvalget: Det er ikke satt opp fisk i Faulvatne 2017, korrigeres i årsmelding
Utvalgenes årsmelding enstemmig vedtatt
4. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag til styremøtet
5. Forslag fra styret

Ingen innkomne forslag
6. regnskap for 2017
Regnskapet ble gjennomgått – enstemmig godkjent
Revisorrapporten ble gjennomgått, denne var levert etter at årsmeldinga gikk i trykken og derfor ikke
med i denne
7. Fastsettelse av medlemskontingent
Styrets forslag til å øke medlemskontingenten med 5 kr – enstemmig vedtatt
8. Budsjett for 2018
Budsjett for 2018 ble gjennomgått, det ble satt av 50.000 til utbygging i fjor, dette ble ikke brukt, det
er nå påløpt kostnader, det foreslås at det settes inn en egen post 6411 investeringer AU.
Forskjønnelse av området foreslås økt fra 50.000 til 100.000.
Det foreslås å sette opp eget budsjett for kvinne- og ungdomsutvalget også for å synliggjøre disse
bedre
Budsjett 2018 ble godkjent med endring som nevnt ovenfor
9. Valg
Styrets medlemmer
•

Leder: Tore Geir Følvik (på valg) Ett år.

•

Nestleder: Tor Erik Jørgensen (på valg) Ett år.

•

Sekretær: Hilde Høyem (ett år gjenstår)

•

Økonomiansvarlig: Sverre Jan Skår (ett år gjenstår)
Lerdueutvalg:

•

Leder: Mikael Østensen.

•

Nestleder: Leif Storheil.
Rifleutvalg:

•

Leder: Harald Tormod Skjelstad.

•

Nestleder: Geir Balseth.
Fuglehundutvalg:

•

Leder: Gunn-Tove Eidissen.

•

Nestleder: Benedicte Munkvik
Hytteutvalg:

•

Leder: Tom Rasmussen.

•

Nestleder: Jan Ole Østensen

SportfisKeutva:;
Leder: Snorre Diw

Nestleder: Svenn Erik Eide

Klekkeriet:
Leder: Kurt-Arne Brannfie!i

Nestleder: Jostein Elvedal Ungdomsutvalg:
Leder: Eline Jeanette Kleven.

Nestleder: Velges av utvaigsleaer
Jenteutvalget:
*Eder: Rikke Karlsen.
Nestleder: Mari Helen Schjølberg

Studieutvaig:
Leder: Jan Ole Østensen.
Nestleder: Tore Geir Følvik

Alle forlagene til valgkomiteen ble vedtatt enstemmig
For lokal forvaltning ble ingen kandidater funnet, styret får fullmakt til å utnevne kandidat når egnet
person er funnet,
Medlemmer til de faste utvalgene etter behov
Per-Terje Marthinsen ble utnevnt som revisor for regnskapet 2018
Valgkomite på tre medlemmer

To foreslåtte kandidater valgt,
Forslag på Geir Emanuelsen, vedtatt

Referent
Hilde Høiem

Anders Mørk (sign.)

Sverre Jan Skår(sign.)

