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Årsmøte 
Bodø Jeger- og Fiskerforening 

Onsdag 8. mars 2023 kl. 18.00 på Norsk 
Luftfartsmuseum 

 
Dagsorden 

 
1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden. 
2. Valg av ordstyrer og møtesekretær, tellekorps og to medlemmer til å 

undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding og utvalgenes årsmeldinger for 2022 
4. Innkomne forslag 
5. Forslag fra styret 
6. Regnskap for 2022 
7. Fastsettelse av medlemskontingent 
8. Budsjett for 2023 
9. Valg 

• Styrets medlemmer  
• Medlemmer til de faste utvalg etter behov 
• Revisor 
• Valgkomité på tre medlemmer 

 
Sak 3 Styrets årsmelding og utvalgenes årsmeldinger for 2022 

Styrets årsmelding for 2022 
 
Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2022 hadde vi 1430 betalende medlemmer. Dette er en økning på 
156 nye medlemmer. Dette er en betydelig og svært gledelig utvikling og tyder på at 
det jobbes meget bra i våre utvalg og at mange setter pris på våre tilbud.  
 
  



   
 

   
 

Medlemsoversikt  

 
Styret 
Styret i Bodø Jeger- og Fiskerforening har i perioden 09.03.2022 til 08.03.2023 bestått 
av: Arild Skarvik Pettersen - styreleder, Knut Haugen - nestleder, Mads-Olav Rønning - 
økonomiansvarlig, Kine Nordgård-Hanssen – sekretær, Mikael Østensen - leder 
lerdueutvalget, Bjørn Bentseng - leder elgbaneutvalget, Kurt Arne Brannfjell - leder 
klekkeriutvalget, Tom Rasmussen - leder hytteutvalget, Magnus Fjeldså - leder 
fuglehundutvalget, Jan-Ole Østensen - leder studieutvalget, Mari Helen Schjølberg - 
leder kvinneutvalget , Mette Sofie Bertnes - leder sportsfiskeutvalget, Sanne T.A. Blom-
Bijnen - leder for barne-, ungdom- og familieutvalget (BUF utvalget), Elise Ydstebø - 
ungdomsleder og Tom Arne Hansen som leder for utvalg for lokal forvaltning.  
 
Valgkomiteen har bestått av Ole Johan Mølstre, Frank Ness og Espen Aar.  
Revisor er Sverre Jan Skår. Det ble ikke valgt vararevisor på årsmøtet i 2022. 
 

Saker det har vært arbeidet med i 2022: 
 
Nye vedtekter for Bodø JFF 
På landsmøtet til NJFF høsten 2021 ble det vedtatt at alle lokalforeninger er forpliktet 
til å vedta NJFF’s mønstervedtekter. Det var mange punkter i de nye 
mønstervedtektene som vi mente var uklare og også direkte feil, og styret og i 
hovedsak AU har arbeidet mye med å avklare spørsmål rundt mønstervedtektene 
med NJFF. Spesielt var det lokalforeningens rett til selv å bestemme hvem som skal 
overta foreningens eiendeler hvis foreninga legges ned som vi var uenige i. Dette er 

Kategori 2019 2020 2021 2022 Endring 
1 Hovedmedlem 739 693 704 762 +58 
2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & 
Fiske 47 50 51 69 +18 

3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & 
Fiske 74 79 57 45 -12 

4 Pensj./Uføremedlem 161 147 180 194 +14 
5 Ektefelle/samboermedlemskap 43 35 26 27 +1 
6 Sidemedlem 10 9 13 10 -3 
7 Æresmedlem 6 5 7 5 -2 
8 Direktemedlem        
9 Familiemedlemskap 4 186 236 318 +82 
Totalt antall medlemmer 1084 1204 1274 1430 +156 
      
      
Innbyggere i Bodø Kommune  52 241 53 257 52852 53135 +283 
Deltakere på jegerprøvekurs 95 160 113 130 + 17 
Mannlige deltakere 73 108 77 106 + 29 
Kvinnelige deltakere 22 52 36 24 - 12 
Barn/ungdommer under 19 år. 22 45 16 25 + 9 



   
 

   
 

ikke en relevant problemstilling, men likevel et prinsipielt viktig punkt. Etter hvert har 
vi fått en avklaring på våre spørsmål og også forsikring om at vi selv kan bestemme 
hvem som skal overta våre eiendeler ved en nedleggelse. Vi har derfor utarbeidet nye 
vedtekter for Bodø JFF hvor NJFF’s mønstervedtekter ligger i bunn og så har vi 
overført alle de punkter i våre gjeldende vedtekter som vi har anledning til å overføre. 
De nye vedtektene skal godkjennes på årsmøtet og det er styrets anbefaling at 
årsmøtet godkjenner de nye vedtektene.  
 
Spillemiddelsøknad Klubbhus 
I møte 8. juni 2022 fordelte Nordland fylkeskommune statlige spillemidler til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet. Bodø JFF fikk tilsagn på kr 1,755 mill. til klubbhus. En veldig 
hyggelig beskjed å få, men det er dessverre forhold som gjør at vi ikke kan starte 
byggingen i år. 4. januar i år fikk foreningen et brev fra Bygg og miljø i Bodø kommune 
et varsel om pålegg om opprydding av avfall på leirduebanen.  Se mer om dette 
pålegget under punktet Varsel om pålegg om opprydding av avfall på Lerduebanen 
 
På grunn av usikkerheten med utfallet av pålegget om opprydding på leirduebanen og 
hvilke konsekvenser det kan medføre for foreninga, så har det ikke vært noen aktivitet 
i klubbhuskomiteen for realisering av klubbhuset. Klubbhuskomiteen var ledet av 
tidligere nestleder Tor Erik Jørgensen. Han er ikke lenger med i styret, og det er 
naturlig at nestleder Knut Haugen overtar denne rollen. Da vi nå etter hvert går fra en 
planleggingsfase til en byggefase er det også naturlig å redusere antallet personer i 
komiteen. Stor prisvekst det siste året kan få konsekvenser for planløsning og 
finansieringsplan, et arbeid den nye klubbhuskomiteen må prioritere. 
 
Spillemiddelsøknad Elgbanen 
Vi fikk avslag på vår søknad om spillemidler for rehabilitering av de elektroniske 
skiverammene på elgbanen samt monitorer som ikke allerede er byttet ut. Anlegget er 
20 år gammelt og slitasjen på spesielt skiverammer er stor.  Rehabiliteringen er likevel 
gjennomført sommeren 2022 ved hjelp av egne midler til en kostnad av kr. 314.000.-  
Ny spillemiddelsøknad er også levert. Da søknaden er formelt godkjent står vi i kø så 
lenge vi husker på å fornye søknaden og vi kan i løpet av 2-4 år påregne å få innvilget 
søknaden som da vil gi et tilskudd på kr. 110.000.-  
 
Varsel om pålegg om opprydding av avfall på Lerduebanen 
4. januar fikk vi et brev fra Bygg og miljø i Bodø kommune om Varsel om pålegg - 
opprydding av avfall - Bestemorenga leirduebane - Bodø Jeger- og Fiskerforening - gnr. 
40, bnr. 651.  
Vi fikk en frist til 15. februar med å gi en skriftlig tilbakemelding med opplysninger og 
dokumentasjon som viste at vi allerede har fått avfallet fjernet og levert til godkjent 
mottak, eventuelt en forpliktende tidsplan for når dette skal være gjennomført 
innenfor rimelig tid. Vi opplevde varselet som urimelig og uklart og ba i svaret innen 
fristen om et møte med Bodø kommune for å diskutere saken og klargjøre hva 
kommunen egentlig mener og ønsker fra oss.  
 
12. mai mottok vi en henvendelse hvor kommunen beklager at saken drar ut i tid, men 



   
 

   
 

at det var på grunn av uforutsette bemanningsproblemer i Miljøetaten. Det ble avtalt 
et møte 21. september, hvor leder, nestleder, leder leirdueutvalget og 
organisasjonssekretær fra BJFF deltok, i tillegg til jurist Mari Lovise Advocaat-Marum 
og jaktkonsulent Vidar Nilsen fra NJFF på teams. Fra Bodø kommune deltok 
miljørådgiver Maria Larsen Seivåg, leder Bygg og Miljø Kari Skirbekk og jurist Andreas 
Ryan.  
Etter møtet mottok vi 1. november et nytt varsel der Bodø kommune opprettholder 
sitt varsel om pålegg om å fjerne avfall fra området foran standplasser på 
leirduebanen. Omfanget av avfall som skal ryddes opp modereres noe, og gjelder nå i 
hovedsak plastforladninger. Vi får en frist til 31. januar 2023 med å sende inn en plan 
der det fremgår hvordan og når en opprydding skal foregå. 
 
9. november hadde styreleder og leder leirdueutvalget et teamsmøte med jurist og 
jaktkonsulent i NJFF om hvordan vi bør respondere på det nye varselet. Anbefalingen 
var at vi innen fristen 31. januar 2023 lager en plan som etterkommer Bodø kommunes 
krav om jevnlig opprydding av plastforladninger, samt dokumentasjon på at rista i 
bekken fungerer etter hensikten. Da har vi selv mulighet til å foreslå hvordan og hvor 
ofte vi rydder opp og det er også en mulighet for at kommunen ikke kommer med et 
pålegg om opprydding. Svar til Bodø Kommune med en plan for opprydding av 
plastforladninger ble sendt innen fristen.  
 
1. februar mottok vi et pålegg som omfatter førstegangsopprydding av 
plastforladninger, men også lerduer så sant dette ikke dette ikke medfører en urimelig 
forhøyet kostnad for oppryddingsarbeidet (der kostnad for levering av avfall er holdt 
utenom). Bodø kommune skriver også i pålegget at de ikke vil utelukke at det i 
fremtiden kan bli aktuelt for oss å kreve ytterligere opprydding av leirduer, dersom det 
skulle komme ny presedens, retningslinjer, regelverk eller liknende som tilsier at dette 
er noe kommunen skal følge opp. Kommunen har videre tatt til etterretning vår 
oppdaterte avfallshåndteringsplan som tilsier opprydding av plastforladninger to 
ganger pr år, en gang når snøen er borte og en gang etter at hovedaktiviteten opp mot 
høstjakta er over. 
 
Da styret var uenige i pålegget om å rydde opp lerduer, samt at vi vurderte 
forutsigbarheten rundt fremtidig drift av lerduebanen som uavklart valgte vi i samråd 
med NJFF å klage på den delen av pålegget som omfatter opprydding av lerduer. 
Klagen ble sendt 21. februar og der står saken pr nå. 
 
Ny hjemmeside/portal/medlemsregister 
NJFF aktiverte i august 2021 den nye hjemmesiden og portalen. For vår del innebar det 
overføring av data fra eksisterende sider til nye sider. Vi var så heldige at Sanne Blom i 
BUF utvalget tok på seg dette arbeidet. Overføringen ble bra, men i begynnelsen av 
2022 gjenstod det fremdeles en del stoff å overføre. Dette har organisasjonssekretær 
bidratt med å få på plass. Vi ser også at utvalgene og styret ikke er oppe på det 
kompetansenivået som vi var på tidligere når det gjelder publisering. Dette resulterer i 
færre saker og mindre informasjon ut til medlemmene. I medio juni gjennomførte vi et 
kurs i publisering med Bjørn Kristoffer Kjelsrud i NJFF som kursleder. 
 



   
 

   
 

Ny portalløsning har også medført endringer i medlemsregisteret til NJFF og også vår 
mulighet til å sende ut SMS og e-post til medlemmer. På grunn av GDPR regler er det 
nå bare de som aktivt har gitt oss tillatelse til det som kan motta generell informasjon 
fra oss. I tillegg er det lagt inn i vilkårene at også NJFF kan benytte denne løsningen for 
informasjon ut til medlemmene. Vi kan fremdeles sende formell informasjon i form av 
innkalling til årsmøter, informasjon om dugnader til alle, men informasjon om kurs, 
aktiviteter og øvrig tilbud kan nå kun sendes til de som aktivt har huket av for dette i 
sin medlemsprofil.  
 
Vi ber alle medlemmer om å huke av for at vi kan sende dem informasjon. Det er veldig 
viktig for oss som forening at vi kan kontakte medlemmene direkte og ikke bare 
gjennom hjemmesiden og Facebook. Vi kommer ikke til å spamme noen ned med 
informasjon og NJFF har også sagt at de ikke kommer til å sende mye informasjon ut 
gjennom dette systemet. Samtykke gir du via lenken til Min side på enten hovedsiden 
til NJFF eller på vår hjemmeside. 
 
Ansettelse av organisasjonssekretær 
På starten av 2022 satte AU i gang en prosess med å få ansatt en person i deltidsstilling 
for foreninga. Arbeidsmengden på spesielt styreleder, sekretær og økonomiansvarlig 
er meget stor og er nå ikke forenlig med frivillig arbeid. Styret ga sin tilslutning til å gå 
videre i arbeidet, og fra 1. april ble Rolf Arne Tønseth ansatt i 20 % prosjektstilling med 
styreleder som nærmeste leder. Prosjektet er tidsbegrenset til perioden 1. april 2022 
til 31. mars 2023. Etter avtale benyttes hjemmekontor. De viktigste arbeidsområdene 
er å støtte arbeidsutvalget, styret og utvalgene i saksbehandling og faste gjøremål og 
publisering og utvikling av hjemmesiden.  
 
Ansettelse av organisasjonssekretær har vært meget vellykket og bidratt til en helt 
nødvendig avlastning av primært arbeidsutvalget, men også enkelte øvrige 
styremedlemmer. Vi har også fått gjennomført saker som nok ellers ville blitt liggende. 
Styret har i styremøte 20. februar vedtatt å videreføre ordningen utover 
prosjektperioden som avsluttes 31. mars. Vi ønsker Rolf Arne velkommen som fast 
ansatt i 20% stilling. Bodø JFF er så vidt vi vet eneste lokalforening som har en fast 
ansatt.  
 
Saker som organisasjonssekretær har arbeidet med: 
-      HMS. Arbeid med varslings- og sikkerhetsrutiner som skal ivareta sikkerheten for 
        arrangør og medlemmer. Anses avsluttet. 
-      Sammenstilling av vedtektene. Anses avsluttet. 
-      Årshjul. Anses avsluttet. 
-      Søknad om oppbevaring av større volum ammunisjon på leirdue- og elgbanen. 
       Avslag mottatt 20/2-2023 fra Nordland Politidistrikt, men saken følges opp videre.  
-      Våpeninstruks leirdue- og elgbanen. Anses avsluttet. 
-      Få utleievilkårene på hytter og båter tilhørende BJFF inn i Inatur og oppdatere    
       utleiesidene for hyttene og båtene. Anses avsluttet. 
- Møte med NJFF på misnøye/betenkninger med noen punkter i de nye 

mønstervedtektene og ressursfordeling i organisasjonen. Anses avsluttet. 
- Varsel om opprydding leirduebanen. Følges opp. 



   
 

   
 

- Publiseringskurs. Følges opp internt ved behov og etterspørsel. 
- Profileringsklær. Følges opp. 
- Hjemmesiden og Facebook. Kontinuerlig. 
- Oppdatering av inventarlister hvor også relevante data for forsikringer på anlegg, 

klubbhus, hytter, naust og båter gjennomgås. Følges opp. 
 
Bytte av økonomisystem 
Bodø Jeger- og fiskeforeningen startet desember 2021 prosessen med å gå over til 
ekstern og profesjonell regnskapsfører, med tilhørende bytte av økonomisystem. 
Denne prosessen virker å ha gått meget smidig og erfaringer så langt er veldig gode. En 
del problemstillinger har dukket opp underveis, men disse mener vi har blitt løst raskt 
og effektivt.   
 
I dag er det INTUNOR som er vår regnskapsfører, og regnskapssystemet som benyttes 
er Poweroffice GO, heretter kalt POGO.  Foreningen er nå tilknyttet ELMA-registret, og 
vil med det som utgangspunkt motta de fleste fakturaer tilsendt foreningen digital via 
EHF-formatet (Elektronisk handelsformat). Disse havner til bilagsføring i POGO hvor vår 
regnskapsfører blant annet sørger for å definere riktig konto i regnskapet for 
transaksjonen. Videre blir fakturaen sendt til godkjenning hos det utvalget som 
fakturaen gjelder. Når utvalgsleder har godkjent faktura vil den til slutt havne i 
betalingsoversikten hvor utbetalingen må godkjennes av enten økonomiansvarlig eller 
styreleder. POGO har direkteintegrasjon mot foreningens bank så når utbetalinger er 
godkjent i POGO havner disse direkte i forfallslisten i nettbanken.  
  
Nytt kassesystem 
Foreningen har i 2022 parallelt med bytte av økonomisystem gått til anskaffelse av nytt 
kasse system for Elg- og Lerduebanen. Her har vi gått for et kassesystem som heter 
Zettle. Erfaringene så langt er veldige gode. Zettle tilgjengeliggjør mange gode 
salgsrapporter, samt gir mulighet for å overvåke varebeholdning. Sistnevnte er godt 
tatt i bruk av Elgbanen. 
 
Samarbeidspartnere og avtaler 
3-års samfunnsavtale med Sparebank 1 Nord-Norge er videreført i nye 3 år. Avtalen 
som utløper 30/6-2024 gir oss et årlig tilskudd på kr. 30.000,-  
 
Vi har en samarbeidsavtale med Joh. Løvold Handel AS som gjelder for 2021 og 2022.  
Vi får premier for kr. 20.000,- til bruk i våre utvalg og i tillegg får medlemmene 10 % på 
varer i butikken (med enkelte unntak). Joh. Løvold Handel AS administrerer i tillegg 
nøkkelutlevering til våre hytter og Naustet ved Valnesvatnet. 
 
Vi er med i grasrotandelen til Norsk tipping. Våre 77 registrerte spillere har i 2022 
bidratt med kr. 34.614,- i grasrotandel fra Norsk tipping.  
 
Stor takk til alle våre samarbeidspartnere og grasrotandelsgivere! 
 



   
 

   
 

Medlemsinformasjon/ Medlemsverving 
Foreningens internettside finner du på www.bjff.no og foreningens hoved e-
postadresse er bodo@njff.no.  
Øvrige e-postadresser er: 
post@bjff.no for regninger/fakturaer  
jegerproven@bjff.no  for henvendelser om jegerprøven 
lerdue@bjff.no for henvendelser om skyting på og utleie av lerduebanen.  
ung@bjff.no for henvendelser til vårt barne- , ungdom- og familieutvalg.  
 
Vi er også på Facebook der adressen er «Bodø Jeger- og Fiskeforening». Vi har brukt 
hjemmesiden og Facebook aktivt til å informere om foreningens arrangementer, men 
som beskrevet under punktet Ny hjemmeside/portal/medlemsregister er vi litt nede 
på hjemmesidepublisering og vår mulighet til å sende ut personlig SMS og e-post er 
kraftig begrenset da det bare er et fåtall av våre medlemmer som så langt har gitt sitt 
samtykke.  
 
Vi oppfordrer alle medlemmer til å gå inn på Min side og gi samtykke til at vi kan 
sende dere informasjon.  
 
  

http://www.bjff.no/
mailto:bodo@njff.no
mailto:post@bjff.no
mailto:jegerproven@bjff.no
mailto:lerdue@bjff.no
mailto:Ung@bjff.no


   
 

   
 

Foreningens økonomi 
Bodø jeger- og fiskeforeningen har i likhet med tidligere år, også i 2022 hatt et høyt 
aktivitetsnivå. Dette kommer frem av regnskapet, og foreningens resultat for året.  
 
Driftsinntektene viser ved årets slutt 3,19 millioner mot budsjett på 3 millioner. Et 
positivt avvik på ca. 191 000,- i forhold til budsjett. Driftskostnadene viser 2,7 millioner 
mot et budsjett 3,3 millioner. Et positivt avvik ca. 0,6 million kroner.  
 
Netto driftsresultat endte på 503 086 mot budsjett på -300 000,-. Et positivt avvik på 
0,8 millioner kroner.  
 
Det positive resultatet forklares i hovedsak ved at bytting av tak på Elgbanen som var 
lagt inn med 0,4 millioner ble valgt utsatt til 2023. Dette i tillegg til en god og nøktern 
drift, og en inntektsside som har utviklet seg bedre enn forventet.  

Bodø Jeger- og 
Fiskerforening  

      

      
 Regnskap 2022   Budsjett 2022   Budsjettavvik  

Salgsinntekt              1 751 334               1 680 000                     71 334  
Annen driftsinntekt              1 441 818               1 322 200                  119 618  
Sum driftsinntekter              3 193 152               3 002 200                  190 952  
Varekostnad                 888 482                  791 500  -                 96 982  
Lønnskostnad                 265 345                  336 000                     70 655  
Annen driftskostnad              1 548 435               2 175 200                  626 765  
Sum driftskostnader              2 702 262               3 302 700                  600 438  
Driftsresultat                 490 890  -               300 500                  791 390  
Annen finansinntekt                    13 400                     15 000  -                   1 600  
Annen finanskostnad                      1 204                     14 500                     13 296  
Netto finansposter                    12 196                          500                     11 696  
Årsresultat                 503 086  -               300 000                  803 086  



   
 

   
 

Æresmedlemmer 
Foreningen har nå 5 æresmedlemmer. Dette er Kjell Lekang, Torstein Olsen, Sverre 
Jan Skår, Arnold Stormo og Jan Ole Østensen. Æresmedlem Knut Eide gikk bort 8. 
januar 2022 89 år gammel og foreningen sendte blomster og styreleder og 
studieleder var til stede i begravelsen. Gjennom sitt mangeårige arbeid for 
foreningen har Knut satt dype spor etter seg og han kommer til å bli dypt savnet.  
 
NJFF’s innsatsmedalje til Arnt Knudsen 
Etter forslag fra Klekkeriutvalget fremmet styret forslag til styret i NJFF om å tildele 
NJFF’s innsatsmedalje til Arnt Knudsen i Klekkeriutvalget. Forslaget ble også anbefalt  
av styret i regionlaget og Arnt Knutsen ble tildelt NJFF’s innsatsmedalje av styret i NJFF 
den 22. november 2022.   
 
Foreningen har nå 3 medlemmer som har fått tildelt denne hedersbevisningen. Dette 
er Arnt Knutsen i 2022, Per Ivar Olsen i 2018 og Per Ove Jakobsen i 2017. 
 
Foreningens gullmerke. 
Foreningens gullmerke ble innstiftet av styret i 2014. Det har aldri vært fremmet 
forslag på tildeling og merket er heller ikke utdelt. Styret har besluttet å avvikle 
ordningen med gullmerke og vil nå heller fremme forslag om NJFF’s innsatsmedalje for 
de medlemmer som har gjort en stor innsats for foreningen, men som samtidig ikke 
fyller kravene til æresmedlemskap.  
 
Styret vil med dette takke alle tillitsvalgte og øvrige medlemmer for den innsatsen 
som de har lagt ned i 2022, og vi håper på stor aktivitet også i 2023. Spesielt takk til 
de tillitsvalgte som slutter etter mange år i sine verv!  
 
Det henvises for øvrig til årsmeldingene fra de enkelte utvalg. 
 
Bodø 20. februar 2023 
Styret i Bodø Jeger- og Fiskerforening 
 
 
Utvalgenes årsberetninger 2022: 
 
Elgbaneutvalget 2022  
Elgbaneutvalget har i 2022 bestått av 26 meget kompetente og dyktige medlemmer. 
Det er utvalgets medlemmer som gjør at vi er en foretrukket arena for skyting og 
sosialt samvær med mange gode skrøner og jakthistorier. 
  
Utvalget startet året med åpen bane og jaktfelttrening hvor vi hadde åpent annenhver 
lørdag, vi arrangerte også tre jaktfeltstevner i Saltenkarusellen som er et samarbeid 
med F&S Jff. 
Elgbanen ble åpnet 9. mai 2022 og det ble også i år forsøkt å ha åpent hele sommeren, 
dette ble godt mottatt av foreningens medlemmer. BØS arrangerte i uke 30 og 31 
landsskytterstevne på Bestemorenga slik at vi fikk to uker med stengt bane, BØS 



   
 

   
 

arrangerte ikke storviltprøver i 2022 så vi forventet et betydelig større antall 
storviltprøver hos oss, noe vi fikk. Det var også tre medlemmer fra utvalget som var 
med som våpentekniske kontrollører under LS, dette fikk vi god tilbakemelding på. 
Banen var åpen 34 skytekvelder for trening og storviltprøve frem til elgjakta. Fra 
oktober til i desember kjørte vi med åpen bane annen hver lørdag som et tilbud til våre 
medlemmer og skyte interesserte.  
  
Utvalget er også involvert i utdanning av nye jegere og stiller med instruktører på 
skytedagen under jegerprøvekurset. Dette er god inspirasjon til instruktørene og et 
utmerket utstillingsvindu for rekruttering av nye jegere/skyttere. 
  
Økonomisk ser det ut som at utvalget går meget bra. Vi hadde i 2021 763 stk 
medlemmer som kjøpte kveldskort og 87 stk som hadde årskort, 330 stk kveldskort 
ikke medlem og totalt 509 storviltprøver. I tillegg ble det solgt en god del ammunisjon. 
Vi har fått investert i snøfres til elgbanen slik at bruk av banen er et helårstilbud, denne 
vil også gjøre det mulig å kunne åpne løpendebanen tidligere. Det er i 2022 skiftet alle 
skivestativene og alle gamle monitorer er utskiftet. 
  
Stevneaktivitet i 2023 vil være jaktfeltkarusell og BJFF mesterskap løpende elg. Det 
planlegges med åpen riflebane annen hver lørdag fra slutten av januar til ordinær 
åpning av banen i mai, under disse lørdagene vil det bli lagt vekt på jaktfelttrening. Av 
investering i 2023 er det planlagt rehabilitering av taket på elgbanen.  
  
Bjørn Bentseng 
Leder elgbaneutvalget 
 
 
Sportfiskerutvalgets 2022 
Utvalget har bestått av følgende personer : 
Leder Mette Sofie Bertnes 
Nestleder Snorre Dille – meldte fratredelse fom august 2022. Ny nestleder Espen Aar 
Medlem Asbjørn Nesje 
Medlem Frank Karlsen 
Medlem Espen Aar – Medlem i Valgkomiteen  
Medlem Jonas Kristoffer Nordvoll 
(Trine Benjaminsen kun prosjekt Sjøørretbekker) – meldte fratredelse fom august 
2022. 
  
2022 
Vi har gjennomført utvalgsmøter etter plan 1 gang pr. måned på Kontoret-
Bestemorenga. 
Leder har i tillegg deltatt på de fleste av styremøtene i BJFF og NJFF. 
Leder har deltatt på opplæring i bruk av ny nettside NJFF. 
Leder har deltatt på to dagers konferanse høst 2022 i regi av NJFF med formål 
aktiviteter 2023. 
  
Vi har gjennomført diverse aktiviteter, noen med stor deltagelse mens andre  måtte 



   
 

   
 

avlyses pga. ingen påmeldte og dårlige forhold/vær. 
Følgende aktiviteter sto på aktivitetsplanen 2022 : 
  

• 1 familiedager på Soløyvannet med isfiske. Gjennomført 13.mars 2022. 
• Havfiskedag i samarbeid med Faxen – gjennomført 30. April 2022. 
• Fiskesommer i samarbeid med BUF utvalget. Gjennomført. 
• Fluekastekurs – Avlyst grunnet sykdom. 
• Laksepub 9 november 2022. 

  
Endringer i utvalget 
  
Ref ovenstående tekst så har noen gått ut av utvalget sist høst. 
Nye som er meldt inn er Jonas Eilertsen og Tor Helge Pedersen. 
 
Ny nestleder er Espen Aar og han er også ny prosjektleder for Prosjekt Sjøørretbekker. 
  
Kastedammen  
Følges opp av medlemmer i utvalget. Ingen merknader fra sist år. 
  
Båter 
Utleiebåt på henger med motor er ikke lenger en del av tilbudet til Sportsfiskeutvalget. 
Nøkkel til utleie av robåten vi har i Valnesvannet skal nå koordineres via Løvold.  
Ny båt fra NJFF’s Mine båter ordning mottatt høst 2022. Planlagt plassert ved 
Vatnvatnet. Jonas Nordvoll følger opp. 
  
Prosjekt Gytebekker for Ørret 
Samarbeide med Bodø Kommune og delvis Statsforvalteren med befaring/sjekking av 
gytebekker for sjøørreten i kommunen har pågått for fullt i 2022. Ca. 5 stykker fra 
utvalget har deltatt med lange økter med befaring av bekkene i til dels vanskelig 
terreng. Asbjørn og Espen har gjort en særdeles god jobb med gytebekkene.  
Vi har fått en stønad/dekning av utgifter på tilsammen ca kr. 40000,-. Resultatet legges 
inn i en server til Bodø Kommune ved hjelp av en APP. Ett viktig arbeide som vil kreve 
masse av oss, men som våre deltakere syns både er meget interessant og meningsfullt 
arbeide. Prosjektet videreføres i 2023. Espen Aar er prosjektleder.  
Der er rekruttert nye medlemmer som skal delta i prosjekt sjøørretbekker. Jonas 
Eilertsen, Tor Helge Pedersen. 
  
Prosjekt Vågøyvannet og vann i bynære områder 
I våre nærområder så er vi i dialog med Bodø kommune om bl.a. Vågøyvannet samt 
Tussvannet. Her har vi både tanker om tilgjengeligheten og fiskemulighetene. Det ble 
gjennomført prøvefiske av fisk i Vågøyvannet.  Dette arbeidet ble gjennomført 2020 og 
samarbeidet med kommunen fortsatte i 2021. Avklaringer for mulighet for fiske er 
dessverre ikke helt ferdig men det antydes at reguleringer av Vågøyvannet som 
beredskapsvann for drikke gjør at det er vanskelig. Foreløpig stopp i arbeidet ved 



   
 

   
 

Vågøyvannet.  
  
Hopenvassdraget/ Salg av fiskekort via Inatur 
Sportfiskeutvalget har hatt oppsyn med fiske i Hopenvassdraget. Dette har vi fått til i 
ett tett samarbeid med Hopen elveierlag og Inatur. Vi deler inntektene av kortsalget 
50/50. Noe begge parter er fornøyd med. For 2021 ble dette endret. På grunn av 
manglende rapportering fra elveeierlaget ble fisket i Hopenvassdraget stengt. Vi håpet 
dette skulle ordne seg for 2022. Det gjorde det ikke. Utvalget er i dialog med 
representant fra Hopenvassdraget og satser på et videre samarbeid. Dog er det 
antydet at elveeierlaget vil foreta oppsynet selv.  
 
Fiskekurs 
Utvalget deltok under arrangementet Fiskesommer arrangert av BUF utvalget. 
  
Klekkeriet 
Se egen rapport.  
Fra utvalget deltok Snorre Dille, Trine Benjaminsen og Jonas Eilertsen. Det ble satt ut 
fisk i Faulvannet og vannene rundt i nærheten og ved Gjømmervatn og et til i 
nærheten. 
   
Økonomi 
I henhold til budsjett med et lite overskudd. 
   
Lederen ønsker å takke alle i utvalget samt Lars Sæter(Statsforvalteren i Nordland) og 
Linnea Maria Richter ( Nordland Fylkeskommune) for et meget godt samarbeid. Ser 
fram til å fortsette dette i  2023. 
Timer dugnad Sportsfiskeutvalg: ca 800 timer. Takk til alle som har bidratt! 
  
Aktivitetsplan 2023 
* Søke midler 
* Hopenvassdraget  
* Familiedag / Isfiske Soløyvannet – 12. eller 19. mars 2023 
* Havfiskedag i samarbeid med Nordland JFF 
* Ny motor 
* Ørretbekker videreføres – Bodøelven prioriteres. 
* Fluekasteinstruktør kurs – NJFF - 2023 
* Kastekurs – Mai, Juni 2023 
* Laksepub (8. november )2023 
  
Mvh. 
Mette Sofie Bertnes  
BJFF Leder Sportsfiskeutvalg 
                                                                                                                                         
 



   
 

   
 

Hytteutvalget 2022 

Generelt 

BJFF`s hytter har som i tidligere år vært utleid i via inatur sine nettsider inatur.no 

Nøkkeldepot har vært butikken Løvold på kaia. Lille hytta på Kvarv leies ut av 
hytteoppsynet på Kvarv. 

Hyttene har et jevnt høyt belegg. Vi gjorde en prisjustering for 2022 for hytten som har 
vist en dalende kurve, dette har vist seg å bidra til økt utleie. Vi har hatt nøkkeldepot 
hos vår sponsor Løvold på kaia. Vi takker for et utmerket samarbeid. 

 

Fordelte utleie døgn 2014       2015    2016   2017     2018    2019  2020 2021 2022 

Faulvassbu               49dg.            41        50        56    44        49         69        54         50 

Heggvassbu             48dg.            48        56        54     74        50         71        78         73 

Langnesbu               87dg.            84      112        99   110       45         51        39         59 

Tverbrennhytta      80dg.             91      124      137        123     123       106      103         62 

Naust Valnesvatnet                         9
  

 
Leder hytteutvalget 
Tom Rasmussen 
 
Langnesbu 
Har hatt rundvask av hytta. Har beiset 1 av 2 platter, det vedvarende våte været 
hindret meg i å få smurt den 2. platten. Har fraktet inn ved og gass. Utover det har det 
vært vanlig tilsyn med tømming av dass, rydding og renhold etc. 
 
Ole Gunnar Ellingsen 
 
Faulvassbu 
Vi  har hatt tilsyn på ildsteder denne sesongen. Begge ble underkjent, og krever 
utskifting. Vi har også kjørt opp ved. Vi har hatt dugnadsgjengen på helgetur. Da ble 
vinduene skrapet og pusset. Vi fikk også smurt dem med visir. Håper dem holder noen 
år til. Hyttene er vasket ned. Under arbeidet ble det oppdaget at flere av lyspunktene 
var sprukket og synger på siste verset. Satser på å skifte noen av disse i løpet av 
sesongen.  Det ble også ryddet litt kratt og skog. Vi har rettet opp utedoen. Den 
trenger litt jobb etter hvert.  Vi har sett litt på dørene mtp. nytt låsesystem. Dørene er 
gamle og dårlige og det er nok lurt å skifte disse også. Vi har samlet en del søppel. 
Tenker å kjøre det ned i vinter.  
Fra det jeg hører har fisket i Faulvatn vært ok.  
Pga. en ganske dårlig sommer tror jeg hytta er lite besøkt denne sesongen.  
Vi har vært Stig Bjørnå, Hans Martin Pettersen, Lisa Pavall og Richard Rudi. 
Som vanlig har Arild Karlsen kontroll på gassen.  
 



   
 

   
 

Takk for i år.  
Richard Rudi 
 
Heggvassbu 
Båt ble satt ut og lagt i fortøyningen og hytta ble rundvasket og åpnet til 1 juni samt båt 
i Bogvatnet klargjort. 
Av ting som er gjort med hytta i 2022 er at det er montert ny ytterdør med montering 
av sylinderlås og systemnøkkel samt nye foringer og listverket. 
Langvegg mot vest ble beiset og myggramme på nytt vindu ble montert. 
Båt ble satt i naustet etter avsluttet sesong 3 november. 
De tilbakemeldinger jeg har fått fra folk som har leid hytta har veldig positive og 
hyggelige. 
 
Adolf Bakke 
Hytteoppsyn 
 
Tverrbrennhytta 
Årsmelding fra hytteutvalget Tverrbrennhytta 2022. 
Hytteoppsyn for Tverrbrennhytta er: 
Tor Arne Mortensen Leder 
Kurt Arne Brannfjell medlem 
I tillegg har Klekkeriutvalget bistått med dugnadsarbeider. 
  
Det har vært utført 5 dugnadshelger i 2022. 
Første dugnadstur er hytta klargjort for sesongen. 
Vi har kjørt inn 68 sekker ved og 2 gassflasker før påske. 
Det er montert ny ovn og plate under ovnen. 
Låsene er byttet ut med systemnøkler. 
Det er kjøpt inn verktøy for bruk på hytta, batteriet ladet opp hver tur. 
Hovedrommet er malt, første strøk i gangen er utført i høst. 
Det er montert nye gardiner i hovedrommet. 
Det er malt ute rundt vinduer og ellers der det har vært behov for maling. 
Det er planlagt utbygging av vedboden. For å få dette til er den store steinen ved 
vedboden «sprengt» for å få plass til bygging. (Trollkraft) 
Vi har tatt alle mål, planlagt utførelsen. 
Tegninger og dokumenter for søknad utbygging er produsert før jul. 
  
Mvh 
Kurt Arne Brannfjell 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Kvinneutvalget 2022 
 
I 2022 arrangerte vi haglekurs. Det var stor suksess og veldig fornøyde deltakere. Vi 
prøvde også å arrangere introjakt, men måtte avlyse grunnet lite deltakere. 
Vi ønsker å arrangere haglekurs igjen i 2023, samt andre små kurs. Vi håper også å 
ønske flere medlemmer velkommen i 2023. 
Mari Schjølberg 
 
Lokal Forvaltning 2022 
2022 har vært et veldig rolig år for lokal forvaltning.  
Møter BFF og Kvartalsmøter BFF-Bodø Kommune. Sakene som har vært oppe i dette 
forumet har i svært liten grad hatt betydning for driften av BJFF 
 
Tom A. Hanssen  
Leder lokal forvaltning 
 
Klekkeriutvalget 2022 
Klekkeriutvalget har i 2022 gjennomført 12 utvalgsmøter der det ble utført rengjøring 
av kar, flytting av fisk og planlegging av drift. 
Klekkeriutvalgets medlemmer har utført daglige røktinger og i tillegg oppfølging av 
oppgaver på klekkeriet.  
Utvalgsmedlemmene har i 2022 utført ca.1300 dugnadstimer på Klekkeriet i Breiva. 
Klekkeriutvalget har hatt 4 dugnadsturer til Tverrbrennhytta.  
Hytta ble malt innvendig i 2022. Ny ovn montert. 
  
Prosessbeskrivelse for Klekkeriet revideres hvert år. 
Fiskehelsetjenesten har hatt 4 kontroller 2022 og flere uformelle besøk. 
Klekkeriet i Breiva har alle myndighetsgodkjenninger i 2022. 
Utvalget takker Labora for som vanlig fantastisk oppfølging for å få så godt som mulig 
resultat ved klekkeriet med tanke på fiskevelferd og oppdrett av ørret. 
  
Klekkeriutvalget har langsiktig avtale om stamfiske i Soløyvannet, Vågøyvannet og 
Straumøya. Avtalen med Soløyvatnet Fiskerlag ble fornyet med nye 5 år i januar 2021. 
Utvalget har avtaler om fiskeleveranser med SKS Produksjon AS og Siso Energi AS om 
leveranse av fisk.  
Dette gir oss en langsiktig avtale som sikrer faste inntekter ved fiskesalg. 
Strømming av stamfisk til stryking 2022 ga et resultat på ca. 20000 rognkorn som er et 
godt resultat. 
  
Arnt Knudsen fikk i 2022 utdelt NJFFs innsatsmedalje for 25 års trofast dugnad i 
Klekkeriutvalget! 
  
Per Ove Jakobsen fikk oppmerksomhet for 30 år i Klekkeriutvalget! 
  



   
 

   
 

I 2022 var det flere medlemmer som fikk utdelt hilsener og blomster fra BJFF ifb. runde 
stordager. 
  
Følgende har vært medlemmer i Klekkeriutvalget i 2022:  
  
Kjell Lekang, Sverre Skår, Torstein Olsen, Per-Ivar Olsen, Per Ove Jakobsen, Jostein 
Elvedal nestleder, Tor Arne Mortensen, Jan Ivar Olsen, Kurt Arne Brannfjell, Per Arne 
Berg, Arnt Knudsen og Johnny Hunstad.  
   
Kurt Arne Brannfjell 
Leder Klekkeriutvalget 
 
Studieutvalget 2022 
2022 har vært et bra år for studieutvalget. Vi har gjennomført 7 jegerprøvekurs, 1 
haglekurs for damer. Totalt har vi fått 130 nye jegere.  
25 ungdommer under 18 år og 24 kvinner har deltatt. 
Det ble også arrangert nybegynnerkurs for damer i hagleskyting som det var 10 stykker 
som deltok. 
Det var noen kurs som det ikke ble nok påmeldinger og måtte avlyses, samtidig ble 
instruktøren for fluekasting syk og de måtte avlyse fluekastekursene. Vi må få noen 
nye instruktører både for fluekasting og jegerprøven i det nye året som kommer. 
Må takke de instruktørene som har vært med å få kursene gjennomført i 2022 og 
ønsker at de fortsetter med sin deltakelse 2023. 
 
Jan Ole Østensen 
Leder studieutvalget 
 
 
Barne-, ungdoms- og familieutvalg (BUF) 2022 
  
Utvalget økte i 2022 fra 1 til 6 personer (!) og har bestått av følgende personer: 
  
Leder   Sanne Blom 
Nestleder   Filip Østensen 
Ungdomsleder  Elise Kristensen Ydstebø 
Ungdomsnestleder Marion Kurtsdatter Norum 
Medlemmer  Jonas Eilertsen, Jan Ole Østensen 
  
2022 
På årsmøtet i mars 2022 ble det valgt 3 nye styremedlemmer for utvalget: nestleder 
Filip Østensen, ungdomsleder Elise Kristensen Ydstebø og ungdomsnestleder Marion 
Kurtsdatter Norum. I løpet av våren/sommeren kom også Jonas Eilertsen og Jan Ole 
Østensen med i utvalget i forbindelse med ulike aktiviteter. Med nye medlemmer i 
utvalget har vi fått gode innspill og bidrag til utviklingsarbeid som HMS-rutinene, vi har 



   
 

   
 

hatt mer stødig vertskap under ulike arrangement, større diversitet i aktivitetene og 
flere å spille på. Det har vært et godt år. Noen aktiviteter måtte avlyses pga få 
påmeldinger (jaktskytterskolen, familiedag) mens andre har vært fulltegnet 
(havfiskedag, ungdomsjakthelg). Dessverre har leder for utvalget måtte trappe kraftig 
ned på egen aktivitet i utvalget, noe som også har preget aktivitetsnivået i utvalget 
utover høsten. 
 
HMS: Kjøreregler og varslingsrutiner 
BUF tok initiativ til implementering av kjøreregler og varslingsrutiner på våre 
aktiviteter. Disse skal sikre trygge og gode opplevelser for både arrangør og deltakere. 
Arbeidet med rutinene ble tatt opp sentralt i BJFF og satt i et system. BUF utviklet egne 
kjøreregler for aktivitetene med barn og unge. Det gjenstår noen tiltak for å komme 
helt i mål, slik som førstehjelpskurs og en egen førstehjelpssekk til aktiviteter i vår regi. 
  
Aktiviteter 
Tidlig i 2022 planla vi å arrangere både Jakt- og fiskeskole (JOFS) for barn og 
Jaktskytterskole (JSS) for ungdom i løpet av 2022. Dessverre ble planene for JOFS tidlig 
lagt på is grunnet kapasitet, mens JSS til slutt ble avlyst pga få påmeldinger.  
 
Vi arrangerte 3 fiskeaktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn, hvor én ble 
avlyst grunnet liten interesse. 29. mai arrangerte vi en åpen aktivitet ved Nyholm 
Skanse. Vi stilte med utstyr og veiledning, litt mat og drikke. 30. mai inviterte vi 
ukrainske barnefamilier ved akuttmottaket i Saltstraumen på en lukket fisketur i deres 
nye nærområde. En fin erfaring for alle parter.  
 
19. juni 2022 arrangerte BUF Fiskesommer ved Soløyvannet, en aktivitet som er bredt 
annonsert, gratis og åpen for alle. Det ble turløype, grilling, premier, ansiktsmaling og 
mye mer. En fin dag med mange gjester.  
 
2. juli dro vi på havfisketur med Faxsen, en tur for barnefamilier. En meget vellykket 
og fulltegnet dag med fornøyde deltakere og som ga flere nye medlemmer.  
 
13. august arrangerte vi sopptur ved Arlia. En representant fra Salten Naturlag bidro 
med veiledning om matsopp og sopp som er giftige, funnsteder, oppbevaring og 
tilberedning, mm. 
 
20. august planla vi en familiedag med aktiviteter og mat for alle, store og små. Denne 
måtte avlyses grunnet lite interesse.  
 
Siden JSS ble avlyst arrangerte vi en kveld med ungdomsskyting istedenfor, 7. 
september. 
 
9.-11. september åpnet vi rypesesongen med en ungdomsjakttur fra Tverbrennhytta 
på Beiarfjellet. Vi fikk en bratt læringskurve mtp å arrangere en flerdagstur på fjellet, 

https://www.facebook.com/BodoJFF/posts/pfbid0kSaCtBPqifM9qivdMJuoDWa8f4GzC74nhmbV1ccSHr4EGUvT1v8jXDUamPhAyM9Rl?__cft__%5b0%5d=AZXd3Egoo2g2Iuak3ie2ma6qxiX0_jUVJOrNdq_DViGfVxnrnjkDApLHDZmIdfy0GE8AdRoEhR7sA2RZnmpjf5anHCFJM3Hkhi14Unx2avwpp_DwKMV6Sp7YEiBieoQS3Se62Txj-nW2vEJi3Ap0vAjEPW1PYFOuqCXe1dtktdJGA_VFbWMub8LARMnwcgk1YqM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/BodoJFF/posts/pfbid0kSaCtBPqifM9qivdMJuoDWa8f4GzC74nhmbV1ccSHr4EGUvT1v8jXDUamPhAyM9Rl?__cft__%5b0%5d=AZXd3Egoo2g2Iuak3ie2ma6qxiX0_jUVJOrNdq_DViGfVxnrnjkDApLHDZmIdfy0GE8AdRoEhR7sA2RZnmpjf5anHCFJM3Hkhi14Unx2avwpp_DwKMV6Sp7YEiBieoQS3Se62Txj-nW2vEJi3Ap0vAjEPW1PYFOuqCXe1dtktdJGA_VFbWMub8LARMnwcgk1YqM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/NJFF.no/posts/pfbid0ovHSvWPaRBUB3wDNctzGJcsUGhZNkHXq5juEuFZmMFqa1x52mF12yVDaCxa9KoGAl?__cft__%5b0%5d=AZX4RiW9f4Tr9LrpNUemRFA1wa7E4GALuu10E7nVy_hJhWMPIbjPq5d2OYQCM7D435l4UHt0DMNyiMrPYINSs7F0f_2Y3xNeKGMKubjNOJ2nNjQIT6nrmvNKsD5fsPxBvgdx77dx2ICMZO_RNVcLotmlqqb2aIgCdGVYAvtTFSxu8g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/BodoJFF/posts/pfbid025v8hENcoqpcsVcnPAFnXMdc6sEdWe9qVmE7AG969BgyNWd3HbCVZdvkRvq4nvqRbl?__cft__%5b0%5d=AZVgTA3_sC-aUq2e0myZTetYD68hLI0edZStW5BNKlp4Ef3mDNZoYPthKHei3wBZbn_-IaIkwFeCMt11Z9YkufQxDWnyRSRH2sYVIVr1fHiIS0ICzNtMzF1YWpDuWq2x3cQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/BodoJFF/posts/pfbid0uWxz13DYTeJD2DzKAUQMGwvg7fvPihjjNc7arRd3ZnAVb8dTDkS7grCXwVWWtLyWl?__cft__%5b0%5d=AZUKK8rY4iPQmMQwyOopDyPfdblFUo83yujAQZXzh6peWdhDuQx_WoZdTdCaRxH3uXk4cKn72UXsuLt-KVXvzJgNObjCDSbP0IerTUIqemHmnZtPfzTunxOCDxSlCY1y010YQrrn8McVXEZs3Bjm8LvxMEbZyS3VEy-AJ0FbO-fq7LgGmvlIIFHG9lJJ9L9Gjyk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/reel/432157608970413/?s=single_unit
https://www.facebook.com/BodoJFF/posts/pfbid02QuQdS5N9XP752auhgfge4r9RAy8jg7BfVoGxcJsMNF2U1cb9j1BPnsrYysZp69Xbl?__cft__%5b0%5d=AZX26_71YUnkueMSU8X3jrqotQJQ1fAYSJhqwwlDW-_5jQtTlCqfsFYFqjR0CnV9DBJvT4dn4ohI5KsD9CsdAzgEg-xFjjO6OnGj55jR-tBty2hPROBFwM9lQxURGz51O4MKgKRhQvmlLYVOLd8189hQ7Kz-cJuTELkSKzEua7o1F15yC9ShvDRFhwFaC2nbtl4&__tn__=%2CO%2CP-R


   
 

   
 

og ser på det som verdifull erfaring til en eventuell neste gang.  
   
For Barne-, ungdoms- og familieutvalget (BUF), Sanne Blom 
 
 
Fuglehundutvalget 2022 
Fuglehundutvalget i BJFF har i 2022 hatt mange arrangementer og stor aktivitet rettet 
mot foreningens medlemmer.  
Utvalget har i 2022 bestått av følgende medlemmer: 
Leder Magnus Fjeldså. 
Nestleder Harald Schjølberg. 
Rolf Arne Tønseth. 
Gro Johanne Benum. 
Jan Gunnar Jenssen. 
Finn Volla Karlsen. 
Bjørn Helge Karsteinsen. 
Svein Helge Johansen. 
Lasse Rendal. 
Tony Røsshagen. 
Johannes Holmvaag. På slutten av året. 
Isabell Lillegård. På slutten av året. 
Fuglehundprøver: Vi har arrangert to fuglehundprøver i 2022: en vinterprøve og en 
høstprøve. Vinterprøven ble gjennomført i noe rufsete vær. På høstprøven måtte vi 
avlyse VK-partiet grunnet frafall av dommere. 
Utstilling: Vi har arrangert en fuglehundutstilling.   
Aversjon: Aversjon rein gjennomført i nyinnhegninga. Stor pågang og mange har fått 
bevis. 
Aversjon sau gjennomført vår og høst, stor deltakelse også her.      
Lydighetstreninger: Vi har arrangert lydighetstreninger både vår og høst. 
Arrangert to treningskvelder i høst på ettermiddagstid. 
Arrangert to treningssamlinger med god deltakelse. Egne instruktører. 
Arrangert Salten Derby og klubbmesterskap.  
Temakveld på leirduebanen med tema: hvorfor dokumentasjon på utstilling og prøve? 
 
For fuglehundutvalget 
Magnus Fjeldså 
 
Lerdueutvalget  2022 
Lerdueutvalget har bestått av: 
Mikael Østensen (leder), Geir Emanuelsen (nestleder), Leif Storheil, Frank Ness, Bernt 
Toldnes, Jan-Ole Østensen og Bjørn Bentseng. 
I tillegg har vaktlagene bestått av: 
Arne Gansmoe, Bjørn Bentseng, Lars Lundqusit, Viggo Solem, Viggo Johansen, Thom 
Fiva, Bjørn Nilsen, Erling Jenssen, Mona Grimstad, Filip Østensen, Torbjørn Ruback, 



   
 

   
 

Linn Edvardsen, Hanne Renate, Blend Horiri, Joakim Hansen, Jonas Kristoffer Nordvoll 
og Terje Øverdal. 
 
Vi startet året med lav aktivitet pga covid-tiltak, men utover året kunne vi starte opp 
igjen for fullt! 
Året sett under et, har det vært mindre aktivitet på banen. Det er skutt i underkant av 
5000 serier, som er 1500 serier mindre enn i 2019. Hva det kommer av kan være en 
kombinasjon av pandemien, økte priser og de negative omtalene i media om 
opprydding av plast og lerduer på Bestemorenga. Vi håper dette løsner mer i 2023. 
Jeg vill rette en stor takk til alle som har stilt på vakt i disse tider for å holde 
lerdubanen åpen for alle jegere og skyttere i Bodø!  
Stevner: 
Vi startet med å arrangere vinterstevnet i mars med 41 deltakere! I forbindelse med 
dette stevnet ble det avholdt samarbeidsmøte på Bestemorenga med foreningene 
med skytebaner i Nordland i regi av NJFF Nordland. Dette ble et veldig bra møte, som 
kommer og blir gjennomført også i 2023. Siste helgen i mai arrangerte vi Løvold Grand 
Prix, med 34 deltakere. I flott vær og gode resultater. Aller resultater fra våre stevner 
ligger på http://www.leirdue.net/?klubb=1802 
  
Skyttere  
Under NM i Nordisk trap på Rena, ble det hele 3 medaljer til skyttere fra Bodø JFF 
  

 
Filip Østensen tok Bronse i klassen Junior 

http://www.leirdue.net/?klubb=1802


   
 

   
 

 
Elise Larsen tok Sølv i klassen Kvinner 

 
Mikael Østensen tok Sølv i klassen Senior menn 

  
Resultater fra NM kan du finne på: 
http://www.leirdue.net/?stevne=7919&meny=resultater 

  
Undertegnede kvalifisere seg til landslaget i Nordisk Trap, og deltok på landskap 
mellom Norge, Sverige og Danmark som i år ble arrangert i Songdalen like utenfor 
Kristiansand. Det endte med Gull sammenlagt og Sølv i lagkonkurranser i 
seniorklassen.  
 
Året avsluttet vi med julebord for vaktlagene på Bryggerikaia, med god mat og god 
stemning! 
Takker for året som har gått, og ser fram til en ny sesong!  
  
 Mikael Østensen 
 Leder Lerdueutvalget Bodø JFF 
 
 
 
 

http://www.leirdue.net/?stevne=7919&meny=resultater


   
 

   
 

Sak 4 Innkomne forslag 
Det er ikke mottatt noen forslag fra medlemmene. For ordens skyld så er fristen for å 
sende inn forslag 15. januar 2023. 

 

Sak 5 Forslag fra styret - Endring av foreningens vedtekter slik at de samsvarer med 
NJFF’s vedtektsnorm.  

 
Vedtektnormen ble vedtatt av Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte 14. 
november 2021. Normen er bindende for alle lokale lag og foreninger som er tilsluttet 
NJFF. Landsmøtet i 2021 besluttet at vedtak om justerte vedtekter i tråd med den nye 
normen, skal være gjort senest i 2023.  
 
Styret har jobbet mye å utarbeide nye vedtekter. Vi har hatt en del spørsmål om 
punkter som vi har hatt i våre gamle vedtekter og som vi ønsker å ha med inn i de nye. 
Dette har blant annet vært spørsmål om styrets sammensetning, (ulikt antall, om 
begrepet kasserer kan endres), fortsatt bruk av driftsmodell med arbeidsutvalg, 
anledning til fortsatt å ha egne regler for avhending av fast eiendom samt uenighet i at 
årsmøtet ikke selv kan bestemme hva som skal skje med foreningas eiendeler ved en 
eventuell nedleggelse av foreninga. Alle disse spørsmål er nå avklart med NJFF og i 
forhold til spørsmålet om foreningens eiendeler ved en eventuell nedleggelse har vi 
fått forsikring fra Forbundsstyret om at vi selv har anledning til å bestemme dette. 
Styret foreslår likevel at det sendes inn forslag om endring av denne paragrafen på 
neste landsmøte.  
 
Forslag til nye vedtekter er vedlagt. Forslag til nye vedtekter er også oversendt NJFF for 
forhåndsgodkjenning og de er godkjent.  
  
Styrets forslag til vedtak:  
 
1.Forslag til nye vedtekter godkjennes.  
 
2. Styret pålegges å fremme følgende forslag om endring av §14 i mønstervedtektene 
på neste landsmøte:  

Gjeldende 2. avsnitt i § 14 OPPLØSNING AV FORENINGEN 
  

Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at 
midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i 
kommunen eller distriktet. 
 

Forslag til nytt 2. avsnitt i § 14 OPPLØSNING AV FORENINGEN 
 

Så fremt ikke siste årsmøte har gjort et gyldig vedtak om disponering av foreningens 
midler kan NJFFs Forbundsstyre vedta at midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til 
fremme for forbundets formål i kommunen eller distriktet,  



   
 

   
 

Sak 6. Regnskap 
Se vedlegg 1 - årsrapport for 2022 

 
Revisjonsberetning legges frem på årsmøtet. 
 
 
Sak 7 Fastsettelse av medlemskontingent for 2023 
 
Styret i Bodø JFF anbefaler at vi vedtar høy kontingentsats for Bodø JFF for 2024.  
Foreningens andel av medlemskontingenten utgjorde i 2022 kr. 215465. 
 
 
Sak 8: Budsjett 2023  
 
Bodø jeger- og fiskeforenings budsjetterer med et negativt resultat for året 2023. 
Dette skyldes primært utvidelse/bygging av bod/vedskjul på Tverrbrennhytta (150000,-
) og bytte av tak på elgbanen (400000,-). Sistnevnte var budsjettert inn i 2022, men 
valgt utsatt til 2023. Justert for disse to tiltakene budsjetteres det med et positivt 
resultat på 275 150,-. Se vedlegg 2 for hvordan rammen fordeler seg mellom de ulike 
utvalgene.  
 
 
 
Bodø Jeger- og Fiskerforening Budsjett 2023 
Salgsinntekt          1 501 000  
Annen driftsinntekt          1 408 200  
Sum driftsinntekter          2 909 200  
Varekostnad             791 000  
Lønnskostnad             389 000  
Annen driftskostnad          2 063 050  
Sum driftskostnader          3 243 050  
Driftsresultat -           333 850  
Annen finansinntekt                60 000  
Annen finanskostnad                  1 000  
Netto finansposter                59 000  
Ordinært resultat -           274 850 

 
 
  



Sak 9 Valg 

• Styrets medlemmer med vara.
• Medlemmer til de faste utvalg etter behov.
• Revisor med vara
• Valgkomité på tre medlemmer med en leder.

Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet. 



Årsrapport 2022
for

Bodø Jeger og Fiskerforening

Organisasjonsnr. 969461897

Vedlegg 1: Årsrapport 2022



Bodø Jeger og Fiskerforening

Resultatregnskap

Note 2022 2021

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 600 918 572 466
Annen driftsinntekt 2 592 235 2 192 369
Sum driftsinntekter 3 193 152 2 764 835

Driftskostnader
Varekostnad 889 482 779 656
Lønnskostnad 265 345 138 620
Avskrivning på varige driftsmidler 6 070 0
Nedskrivning på varige driftsmidler 17 901 0
Annen driftskostnad 1 523 463 940 357
Sum driftskostnader 2 702 262 1 858 633

DRIFTSRESULTAT 490 891 906 202

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 13 400 7 475
Sum finansinntekter 13 400 7 475

Finanskostnader
Annen rentekostnad 1 204 0
Annen finanskostnad 0 19 331
Sum finanskostnader 1 204 19 331

NETTO FINANSPOSTER 12 196 (11 856)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 503 086 894 346

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 503 086 894 346

ÅRSRESULTAT 503 086 894 346

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 0 894 346
Fremføring av udekket tap 503 086 0
SUM OVERF. OG DISP. 503 086 894 346

Årsregnskap for Bodø Jeger og Fiskerforening Organisasjonsnr. 969461897



Bodø Jeger og Fiskerforening

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 680 863 3 698 764
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 12 139 18 209
Sum varige driftsmidler 3 693 002 3 716 973

SUM ANLEGGSMIDLER 3 693 002 3 716 973

OMLØPSMIDLER
Varer 827 333 430 572
Fordringer
Kundefordringer 42 315 18 635
Andre kortsiktige fordringer 16 824 0
Sum fordringer 59 139 18 635

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 204 450 4 976 569
SUM OMLØPSMIDLER 6 090 922 5 425 776

SUM EIENDELER 9 783 924 9 142 749

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 645 835 9 142 749
Sum opptjent egenkapital 9 645 835 9 142 749

SUM EGENKAPITAL 9 645 835 9 142 749

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 121 626 0
Skyldig offentlige avgifter 2 431 0
Annen kortsiktig gjeld 14 031 0
SUM KORTSIKTIG GJELD 138 089 0
SUM GJELD 138 089 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 783 924 9 142 749

Årsregnskap for Bodø Jeger og Fiskerforening Organisasjonsnr. 969461897



Bodø Jeger og Fiskerforening

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Sted/Dato:

Arild Skarvik Pettersen Knut Haugen Mikael Østensen
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Elise Kristensen Ydstebø Tom Magnar Rasmussen Kurt Arne Brannfjell
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Hans Magnus Fjeldså Jan-Ole Østensen Tom Arne Hanssen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Kine Nordgård-Hanssen Mari H. S. Schjølberg Mads-Olav Rønning
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Bjørn Egil Bentseng Mette Sofie Bertnes Sanne T. A. Blom-Bijnen
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Årsregnskap for Bodø Jeger og Fiskerforening Organisasjonsnr. 969461897



Bodø Jeger og Fiskerforening

Noter 2022

Regnskapsprinsipp vedrørende varige driftsmidler

Foreningens driftsmidler i form av bygg og anlegg vedlikeholdes løpende, og anses ikke
å ha verdiforringelse som skyldes slit og elde. Foreningen gjør løpende
nedskrivningsvurderinger. Anskaffelser bokføres til anskaffelseskost. Eventuelle tilskudd
kommer til fradrag.

Noter for Bodø Jeger og Fiskerforening Organisasjonsnr. 969461897



Bodø Jeger og Fiskerforening
Kontospesifisert utskrift: 17.01.2023 14.54

Resultatregnskap

Note 2022 2021

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
3030 Salg settefisk klekkeriet 0,00 388 500,00
3100 Salg kafevarer 19 045,00 0,00
3150 Salg hundefór medlemmer 173 460,00 0,00
3170 Salg ammunisjon 17 737,50 0,00
3220 Salg og levering av settefisk 365 800,00 0,00
3500 Salg kafevarer 0,00 11 001,00
3510 Salg hundefor 0,00 149 000,00
3710 Jegerprøvebok 17 600,00 16 190,00
3960 Loddsalg 7 275,00 7 775,00
Sum Salgsinntekt 600 917,50 572 466,00

Annen driftsinntekt
3040 Skytebane fee 0,00 749 595,00
3200 Skytebane fee 868 379,37 0,00
3201 Leieinntekt 0,00 42 581,00
3205 Vakthold 0,00 16 500,00
3210 Hytteleie 0,00 105 860,00
3230 Vakthold 4 250,00 0,00
3300 Tilskudd 0,00 294 900,00
3400 Tilskudd 127 813,00 0,00
3405 Tilskudd Norges JFF, MVA ref. 140 249,00 0,00
3410 Norsk Tipping grasrot 34 600,29 35 838,00
3600 Hytteleie 128 475,00 0,00
3610 Leieinntekter 14 631,00 0,00
3640 Prosjekt gytebekker 0,00 75 000,00
3700 Start-/bruks fee 1 056 406,63 644 921,00
3900 Medlemskontingent 215 465,00 202 495,00
3930 Diverse inntekter 0,00 24 679,00
3950 Diverse inntekter 1 965,50 0,00
Sum Annen driftsinntekt 2 592 234,79 2 192 369,00

Sum driftsinntekter 3 193 152,29 2 764 835,00

Driftskostnader
Varekostnad
4000 Varekjøp kafe 16 728,96 15 396,00
4010 Premier/gravering 0,00 22 746,00
4020 Innkjøp ammunisjon/duer 0,00 708 182,00
4030 Jegerprøvebøker 0,00 12 474,00
4036 Kjøp av fiskekort Hopenvassdrag 0,00 2 000,00
4110 Driftskostnader hytte 8 456,29 0,00
4300 Innkjøp av varer for videresalg 1 079 257,96 0,00
4310 Innkjøp hundefor 181 800,00 127 405,00
4390 Beh.endring handelsvarer 0,00 (108 547,00)
4391 Beholdningsendring Elgbane (24 791,00) 0,00
4392 Beholdningsendring Leirduebane (366 836,00) 0,00
4394 Beholdningsendring Fuglehundutv (12 378,00) 0,00
4395 Beholdningsendring Studieutvalg 7 244,00 0,00
Sum Varekostnad 889 482,21 779 656,00

Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte 177 030,03 0,00
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Bodø Jeger og Fiskerforening
Kontospesifisert utskrift: 17.01.2023 14.54

Resultatregnskap

Note 2022 2021

5001 Lønn uten feriepenger 22 600,00 0,00
5010 Honorarer (jegerpr.instr./vakt) 0,00 132 620,00
5016 Honorar vakthonorar elgbane 0,00 6 000,00
5092 Feriepenger 9 360,00 0,00
5093 Feriepenger over 60 år 1 793,97 0,00
5400 Arbeidsgiveravgift 16 023,28 0,00
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger 881,19 0,00
5420 Innberetningspliktig pensjonsko 3 196,00 0,00
5900 Gaver til ansatte 1 716,90 0,00
5952 Innberetning OTP/AFP 3 196,00 0,00
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP (3 196,00) 0,00
5990 Annen personalkostnad 32 744,00 0,00
Sum Lønnskostnad 265 345,37 138 620,00

Avskrivning på varige driftsmidler
6010 Avskrivning på transportmidler, 6 070,00 0,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler 6 070,00 0,00

Nedskrivning på varige driftsmidler
6050 Nedskrivning av varige driftsmi 17 901,00 0,00
Sum Nedskrivning på varige driftsmidler 17 901,00 0,00

Annen driftskostnad
6210 Gass 6 683,00 0,00
6240 Ved 21 652,00 0,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 43 402,27 81 370,00
6340 Lys, varme 73 172,93 0,00
6360 Renhold 1 318,69 0,00
6370 Vakthold 39 198,75 0,00
6390 Annen kostnad lokaler 2 419,00 0,00
6391 Forsikring 0,00 79 207,00
6392 Leieavtaler 0,00 85 159,00
6400 Leie maskiner 5 828,00 0,00
6401 Vedlikehold bygg 0,00 81 323,00
6410 Vedlikehold utstyr 0,00 20 119,00
6420 Leie datasystemer 38 222,50 0,00
6430 Leie andre kontormaskiner 1 643,75 0,00
6440 Leie transportmidler 16 000,32 0,00
6450 Nyankaffelse materiell 0,00 96 209,00
6485 Alarmtjenester 0,00 35 514,00
6490 Div. driftskostnader 0,00 66 041,00
6495 Fiskefor 0,00 4 173,00
6510 Håndverktøy 4 935,80 0,00
6540 Inventar/utstyr 392 336,60 0,00
6550 Driftsmateriale 31 530,47 0,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr 16 273,00 0,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni 66 869,05 0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty 38 562,80 0,00
6700 Regnskapshonorar 76 784,39 66 000,00
6701 Revisjonshonorar 0,00 5 000,00
6710 Honorar instruktør/prøveleder 23 550,00 0,00
6720 Honorar økonom. og jurid. bist. 0,00 10 202,00
6790 Annen fremmed tjeneste 28 631,25 0,00
6800 Kontorrekvisita 6 605,02 0,00
6820 Trykksak 2 225,00 0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 3 169,00 0,00
6858 Kostnader ifm. utdanning 0,00 8 175,00
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Bodø Jeger og Fiskerforening
Kontospesifisert utskrift: 17.01.2023 14.54

Resultatregnskap

Note 2022 2021

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 18 186,38 18 498,00
6861 Matvarer ikke for videresalg 48 832,58 0,00
6862 Dommerutdanning 0,00 3 000,00
6900 Telefon 8 576,88 5 000,00
6907 Internett 15 739,76 0,00
6940 Porto 129,00 0,00
7000 Drivstoff 1 647,08 0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 82 313,65 0,00
7110 Kjøregodtgjørelse 0,00 73 334,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 96 152,84 0,00
7320 Reklamekostnad 7 851,61 0,00
7400 Kontingent 6 450,00 10 750,00
7430 Gave 76 535,73 0,00
7500 Forsikringspremie 151 195,00 0,00
7600 Lisensavgift og royalties 1 500,00 0,00
7610 Patentkostnad ved egen patent 0,00 40 069,00
7615 Arrangementer 0,00 56 519,00
7620 Kostnad ved varemerke o.l. 0,00 2 850,00
7640 kurskostnader (jegerprøven) 0,00 8 464,00
7650 Dommerkostnader 0,00 19 027,00
7705 Prosjekt gytebekker Bodø kom. 0,00 19 832,00
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmø 672,00 0,00
7720 Generalforsamling 0,00 23 431,00
7740 Øresavrunding 1,57 0,00
7750 Eiendoms- og festeavgift 10 414,00 0,00
7770 Bank- og kortgebyr 44 305,94 0,00
7790 Annen kostnad 11 780,58 0,00
7800 Tap ved avgang anleggsmidler 0,00 19 342,00
7805 kvinneutvalg 0,00 1 749,00
7830 Tap på fordringer 165,00 0,00
Sum Annen driftskostnad 1 523 463,19 940 357,00

Sum driftskostnader 2 702 261,77 1 858 633,00

DRIFTSRESULTAT 490 890,52 906 202,00

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
8000 Innt. på investering i DS 0,00 7 475,00
8050 Annen renteinntekt 13 400,00 0,00
Sum Annen renteinntekt 13 400,00 7 475,00

Sum finansinntekter 13 400,00 7 475,00

Finanskostnader
Annen rentekostnad
8150 Annen rentekostnad 1 204,34 0,00
Sum Annen rentekostnad 1 204,34 0,00

Annen finanskostnad
8170 Annen finanskostnad 0,00 19 331,00
Sum Annen finanskostnad 0,00 19 331,00

Sum finanskostnader 1 204,34 19 331,00

NETTO FINANSPOSTER 12 195,66 (11 856,00)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 503 086,18 894 346,00
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Bodø Jeger og Fiskerforening
Kontospesifisert utskrift: 17.01.2023 14.54

Resultatregnskap

Note 2022 2021

Skattekostnad på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT 503 086,18 894 346,00

ÅRSRESULTAT 503 086,18 894 346,00

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
8960 Overføring annen opptjent EK 0,00 894 346,00
Sum Overføringer annen egenkapital 0,00 894 346,00

Fremføring av udekket tap
8991 Dekning av udekket tap 503 086,18 0,00
Sum Fremføring av udekket tap 503 086,18 0,00

SUM OVERF. OG DISP. 503 086,18 894 346,00
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Bodø Jeger og Fiskerforening

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
1110 Hytte Stordalen 0,00 1,00
1111 Hytte Langnesbu 6 160,00 6 160,00
1112 Hytte Heggvassbu 22 750,00 22 750,00
1113 Hytte Faulvassbu 22 750,00 22 750,00
1114 Naust Valnes 8 390,00 8 390,00
1115 Hytte Tverrenbu 252 421,00 252 421,00
1116 Naust Langvannet 60 000,00 60 000,00
1120 Leirduebane 890 293,00 890 293,00
1125 Elgbane 1 834 440,00 1 834 440,00
1126 Kontorbygg Elgbane 500 000,00 500 000,00
1130 Klekkeriet 83 659,00 83 659,00
1135 Laksetrapp Futelv 0,00 17 900,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 680 863,00 3 698 764,00

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
1250 Inventar 12 139,00 18 209,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 12 139,00 18 209,00

Sum varige driftsmidler 3 693 002,00 3 716 973,00

SUM ANLEGGSMIDLER 3 693 002,00 3 716 973,00

OMLØPSMIDLER
Varer
1420 Varebeholdning Elgbane 210 217,00 185 426,00
1430 Varebeholdning Leirduebane 576 658,00 209 822,00
1440 Varebeholdning Klekkeriet 10 000,00 10 000,00
1450 varebeholdning fuglehundutvalge 22 322,00 9 944,00
1460 Varebeholdning Studieutvalget 8 136,00 15 380,00
Sum Varer 827 333,00 430 572,00

Fordringer
Kundefordringer
1500 Kundefordringer 42 315,00 18 635,00
Sum Kundefordringer 42 315,00 18 635,00

Andre kortsiktige fordringer
1570 Andre kortsiktige fordringer 15 133,70 0,00
2600 Forskuddstrekk 1 690,00 0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer 16 823,70 0,00

Sum fordringer 59 138,70 18 635,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.
1913 Kontanter Leirduebane 2 800,00 5 520,00
1920 Hovedkonto bank SB! 4570 62 469 652 489,62 113 291,00
1924 Studieutvalg 4509 34 83182 0,00 27,00
1925 Leirduebanekonto 4509 34 83131 9 266,58 24 883,00
1926 Hundeutvalgkonto Jaktprøve.4509 91 254,00 2 548,00
1927 Elgbaneutvalgkonto 4509 34 8315 6 130,64 237,00
1929 Hundeutvalg arrkonto 4509 34 83 111 971,94 247,00
1930 Hytteleie 4509 34 83190 93 454,45 12 912,00
1931 Prosjektkonto hytte 4509 35 092 0,00 1 300 149,00
1932 Høyrentekonto fleks 4750 62 694 3 545,00 2 297 235,00
1933 Høyrentekonto SB1 et år 4750 68 665,00 1 043 520,00
1934 PLPBIN 4 048 163,02 0,00
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Bodø Jeger og Fiskerforening

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

1935 Prosjektskonto Klubbhus 176 000,00 176 000,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 8 710,00 0,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 204 450,25 4 976 569,00

SUM OMLØPSMIDLER 6 090 921,95 5 425 776,00

SUM EIENDELER 9 783 923,95 9 142 749,00

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
2000 Egenkapital 9 142 749,00 8 248 389,00
2040 Årsresultat (opptj. egenkapital 503 086,18 894 360,00
Sum Annen egenkapital 9 645 835,18 9 142 749,00

Sum opptjent egenkapital 9 645 835,18 9 142 749,00

SUM EGENKAPITAL 9 645 835,18 9 142 749,00

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld 121 626,33 0,00
Sum Leverandørgjeld 121 626,33 0,00

Skyldig offentlige avgifter
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 2 431,28 0,00
Sum Skyldig offentlige avgifter 2 431,28 0,00

Annen kortsiktig gjeld
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferie 881,19 0,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere 1 996,00 0,00
2940 Skyldige feriepenger 11 153,97 0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld 14 031,16 0,00

SUM KORTSIKTIG GJELD 138 088,77 0,00
SUM GJELD 138 088,77 0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 783 923,95 9 142 749,00
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Vedlegg 2: Fordeling av budsjett per utvalg 

Bodø Jeger- og 
Fiskerforening 

 Budsjett 2023 - Per utvalg 
Budsjett 2023  Hovedkonto  Elgbane   Leirdue  Klekkeri  Studie   Hytte  Hund  Sportsfiske   BUF 

Salgsinntekt  1 501 000  176 000     250 000    820 000      165 000      25 000  55 000    10 000 
Annen driftsinntekt  1 408 200  246 200     307 000    125 500    415 000    120 000    186 000    8 500 
Sum driftsinntekter  2 909 200  422 200     557 000    945 500      165 000    440 000    120 000    186 000  63 500    10 000 
Varekostnad     791 000     228 000    545 000      10 000   7 000    1 000 
Lønnskostnad     389 000  190 000  10 000  25 000     9 000    125 000      26 000    4 000 
Annen driftskostnad  2 063 050  604 000     522 500    180 750      109 500    136 000    260 000    163 000  67 300    20 000 
Sum driftskostnader  3 243 050  794 000     760 500    750 750      118 500    271 000    260 000    196 000  72 300    20 000 
Driftsresultat - 333 850  -   371 800 -  203 500    194 750   46 500    169 000 - 140 000 -   10 000 -   8 800  - 10 000 
Annen finansinntekt    60 000    60 000 
Annen finanskostnad  1 000   1 000 
Netto finansposter    59 000    59 000 
Årsresultat - 274 850  -   312 800  -  203 500     194 750   46 500     169 000  - 140 000  -   10 000  -       8 800  - 10 000 



Vedlegg 3 - Vedtekter for Bodø Jeger- og Fiskerforening 

Bodø Jeger- og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og 
foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets vedtektsnorm for foreningene.  

Senere revideringer: 
1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og Arne Gansmoe, vedtatt årsmøte i 1993. 
2004 av Arne Gansmoe og Knut Haugen, vedtatt årsmøte i 2004. 
2005 av styret v/Arild Pettersen, vedtatt på årsmøtet i 2005. 
2010 av styret v/Arild Pettersen, vedtatt på årsmøtet i 2010.  
2014 av styret v/Tore-Geir Følvik, vedtatt på årsmøtet 2014. 
2020 av styret v/Arild Skarvik Pettersen, vedtatt på årsmøtet i 2020. 
2023 av styret v/Arild Skarvik Pettersen, vedtatt på årsmøtet i 2023. Denne endringen 
omfatter overgang til NJFF's obligatoriske vedtektsnorm vedtatt på Landsmøtet i 2021. 
Alle punkter i de gamle vedtektene som var i tråd med NJFF's nye vedtektsnorm er 
overført. 

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Bodø Jeger- og Fiskerforening, heretter forkortet BJFF 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er de samme som for NJFF. Arbeidet i foreningen skal bygge på 
NJFF’s gjeldende strategidokument.    

Å knytte sammen jegere og fiskere samt andre friluftsinteresserte i arbeid for felles 
interesser. 
Å arbeide for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets 
område. 
Å arbeide for fremme av human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark. 
Å innarbeide i den almene bevissthet aktelse for landets jakt, fiske og friluftslovgivning. 
Å arbeide for riktig bruk av våpen og sportsfiskeredskap, samt for bedring av våre 
jakthunder ved virksomhet av kynologisk art.  



   
 

   
 

§ 3 MEDLEMSKAP 
 

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning 
kan 
bli medlem. Foreningen er tilsluttet NJFF med alle sine medlemmer. 
 
Medlemmene deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet. 
Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen utover den perioden som 
kontingenten 
er betalt for. Medlemskap fornyes gjennom betaling av kontingenten for det 
kommende 
året.  
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år.  
Styret i foreningen kan vedta eksklusjon, suspensjon eller tap av verv og rettigheter i 
henhold til NJFFs sentrale vedtekter. 
 

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT 
 
Medlemskontingenten vedtas av NJFFs landsmøte og Representantskap. Betalt 
kontingent gjelder for ett år fra betalingsdato. Kontingenten kreves inn av NJFF 
sentralt, som overfører besluttet andel til foreningen. 
 

§ 5 FORENINGENS STYRENDE ORGANER 
 

Foreningens styrende organer er: 
 

1. Ordinært årsmøte 
2. Ekstraordinært årsmøte 
3. Styret 

 
§ 6 ÅRSMØTE 

 
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret 
minst fire uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. 
Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. 
Endelig sakliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før 
møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 
 
På årsmøtet skal følgende behandles: 
1. Konstituering av møtet 
- Godkjenning av innkallingen 
- Godkjenning av dagsorden 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Valg av sekretær 
- Valg av tellekorps 
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 



   
 

   
 

2. Årsmelding fra siste kalenderår 
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak 
5. Retningslinjer for foreningsdriften 
6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 
7. Styrets forslag til årsplan og budsjett 
8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.  
9. Valg av styre i henhold til § 8 
10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov 
11. Valg av valgkomite på tre medlemmer 
12. Valg av revisor(er) 
13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer  
14.  Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm 
 
 
Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med 
forutsetningene. 
 
Saker avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra ved forslag om avhending av 
eiendom som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt 
ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Personvalg bør foregå skriftlig dersom 
det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ellers har ingen 
tilstedeværende mer enn én stemme. Det er ikke rom for fullmakter.  
 
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å 
være til stede med talerett. 
 

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har 
besluttet 
det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Melding av saker og 
innkalling 
må skje innen de samme tidsrammer som for ordinært årsmøte. 
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 
Det skal ikke tas avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen. 
Inntil to representanter fra sentralleddet og/eller regionorganisasjonen har rett til å 
være til stede med talerett. 
 

§ 8 STYRET 
 
Foreningen ledes av et styre på 15 medlemmer, med varamedlemmer i følge 
opplistingen nedenfor, og skal velges av årsmøtet for to år av gangen, men slik at 
tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret består av årsmøtevalgt leder, 
nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, studieleder, leder for lokal forvaltning, leder 
sportsfiskeutvalg, leder klekkeriutvalg, leder fuglehundutvalg, leder hytteutvalg, leder 
kvinneutvalg, leder barne-, ungdom- og famileutvalg, ungdomsleder, leder 



   
 

   
 

elgbaneutvalg og leder lerdueutvalg (15stk). Varamedlemmer til styret er nestleder 
sportsfiskeutvalg, nestleder klekkeriutvalg, nestleder fuglehundutvalg, nestleder 
hytteutvalg, nestleder kvinneutvalg, nestleder barne-, ungdom- og famileutvalg, vara 
ungdomsleder, nestleder elgbaneutvalg og nestleder lerdueutvalg. (9stk) 
 
Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst tre 
medlemmer av styret. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets 
medlemmer er til stede. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har 
leder dobbeltstemme. Styret er kollektivt ansvarlig for driften av foreningen og for de 
vedtak som gjøres. 
 
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Denne skal gjøres kjent for medlemmene. 
 
 

§ 9 STYRETS PLIKTER 
 
1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene, håndheve vedtektene og 
foreningens retningslinjer. 
2. Gjennomføre årsplan og andre årsmøtevedtatte saker. Forberede, behandle og fatte 
vedtak i saker av interesse for foreningen. 
3. Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste 
kalenderåret, revidert regnskap, budsjettforslag og forslag til virksomhetsplan i 
samsvar med NJFFs strategidokument, for kommende år. 
4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt 
eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre 
ekspedering til NJFFs Forbundsstyre.  
5. Rapportere årsmelding og regnskap til NJFF sentralt innen 1. mai hvert år. Ajourføre 
tillitsvalgtliste i NJFFs medlemsregister og i Brønnøysundregisteret. 
6. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk 
støtte. 
7. Ivareta foreningens arkiv. 
8  Sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå de oppsatte mål. 
9  Oppnevne andre utvalg, grupper, komiteer etter behov. 
10  Utnevne foreningens representanter til organisasjoner og fora der foreningen er 
representert.                                                                                                        
 
Styret skal videre gjennom de utvalg som den enkelte aktivitet naturlig hører inn 
under: 
 
11 Planlegge og sette ut i livet ønskelige viltstell og fiskestelltiltak, samt arbeide for å 
skaffe jakt - og fiskemuligheter for medlemmene. 
12  Ordne med konkurranser og instruksjon i bruk av skytevåpen og 
sportsfiskeredskaper. 
13 Ta seg av nødvendige oppdrag i forbindelse med avtaler om jakt og fiske, herunder 
oppsynsvirksomhet. 
14  Ta seg av aktiviteten og vedlikeholdet på foreningens skytebaner. 
15  Stå for arrangering av jakthundutstillinger og jaktprøver. 



   
 

   
 

16  Arrangere jegerprøven og ta seg av oppdrag i forbindelse med denne. 
17  Ha ansvaret for drift og vedlikehold av klekkeri og eventuelle castingbaner. 
18  Etter behov sørge for at fartøy er tilgjengelige for havfiske. 
19  Drive aktivt ungdomsarbeid og skoleringsarbeid/kompetanseheving generelt i 
foreningen. 
20 Arbeidsutvalg. Styreleder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og 
organisasjonssekretær, hvis foreninga har dette, utgjør arbeidsutvalget som står for 
den daglige ledelse av foreningen. Arbeidsutvalget er ansvarlig overfor styret. 
Arbeidsutvalgsmøter avholdes etter behov. 
 

§ 10 REGNSKAP 
 

Regnskapet følger kalenderåret og skal revideres av revisor(er) valgt av årsmøtet. 
Revisjonen gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. 
 
Foreningen dekker reiseutgifter og eventuelle andre utgifter som representanter for 
foreningen blir påført i tjeneste. 
 

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER 
 

Foreningens vedtekter skal være innenfor NJFFs gjeldende vedtektsnorm. Ved 
endringer i vedtektnormen, forplikter foreningen seg til å korrigere dette i sine 
vedtekter på førstkommende ordinære årsmøte. 
 
Forslag til endringer i de deler av vedtektene som foreningen selv kan tilpasse krever 
2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer må godkjennes av NJFF 
sentralt. 
 

§ 12 DOMSUTVALG 
 

Foreningen er forpliktet av bestemmelsene i gjeldende domsutvalg i NJFF's sentrale 
vedtekter og normer. 
 

§ 13 UTMELDING AV NJFF 
 

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter og gjøres 
gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet 
utmeldingsvedtak 
må meddeles NJFF sentralt innen 1. september i året før utmeldingen. 
 
Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse 
vedtektene, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at NJFFs regionlag skal overta foreningens 
eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme for forbundets formål i området. 
 

§ 14 OPPLØSNING AV FORENINGEN 
 

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing, skal styret behandle dette og 



   
 

   
 

legge det fram for årsmøtet. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall for oppløsing 
i to på hverandre følgende årsmøter.  
 
Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, kan NJFFs Forbundsstyre vedta at 
midlene skal disponeres av NJFFs regionlag til fremme for forbundets formål i 
kommunen eller distriktet. 
 
Dersom foreningen selv ikke er i stand til å gjennomføre årsmøte, tilligger det 
regionlagets styre å beslutte oppløsning. 
 
 
               ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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