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1. Innledning
I det følgende presenteres en årsplan for våre aktiviteter i 2022 så langt som vi har oversikt
ved årsskiftet. Dette er ment dels som en påminningsliste for medlemmer og styre, samt som
info for potensielt nye medlemmer som lurer på hva vi driver på med. Planen kan også være
til hjelp ved utforming av budsjett. Flere instanser hvor det kan være aktuelt å søke penger,
krever at det vedlegges en årsplan og budsjett. Planen skal normalt være ferdig før årsmøte i
mars. Den skal bare være retningsgivende, ikke ekskluderende, slik at det skal fortsatt være
tillatt å sette i gang nye aktiviteter/innkjøp i løpet av året, om styret finner det aktuelt.
2. Styrets plan
2.1 Styremøter
Avholde 5-7 styremøter for behandling av løpende saker, samt lage årsplan, budsjett, og
regnskap
2.2 Årsmøte

Avholde årsmøte i februar/mars. Her vedtas årsplan, regnskap og budsjett, samt holdes valg
på styremedlemmer. Forhåpentligvis kan vi holde møtet fysisk i år. Det blir klart i god tid før
årsmøtet. Det pleier ikke være mer enn 20-25 deltakere, så det bør kunne gå i et stort lokale.
Ellers må vi holde det på elektronisk form.
2.3 Kursing.
Vi vil i år sende to medlemmer på kurs for å bli jegerprøveinstruktører. Annen kursing
vurderes løpende.
2.4 Avholde vårmøte og høstmøte med Lunner Almenning (LA), etter oppsatt agenda.
2.5 Sørge for at vi blir representert på årsmøtet i Oppland jff., eller Viken jff, eller Akershus jff.
Akkurat nå er det litt uklart hvor vi skal høre til.
2.6 Medlemsrekruttering. Lage et opplegg for å prøve å få flere medlemmer, særlig få med
flere unge og flere jenter.
2.7 Være aktiv høringsinstans i kommunale planer og andre planer som kan påvirke våre
interesser.
3. Skytebaneutvalget planer
3.1 Organisere skyting på Nysetra 2 ganger per uke fra slutten av mai til begynnelsen av
september.
3.2 Arrangere klubbmesterskap
3.3 Pynte litt på terrenget ved inngangen på siden av bunkersen, gruse litt bedre og så til
skråningene. Vi bør også plukke opp plast-kopper fra myra da det begynner å bli mye der.
3.4 Vurderer hvordan vi kan best utnytte den ny-reparerte, gamle leirduekasteren.
3.5 Arrangere to lørdager med instruksjon for nybegynnere og jenter, i samarbeid med
ungdomsutvalget.
4. Jaktutvalgets planer
4.1 Arrangere jegerutdanning med uteksaminering. Dette gjøres på våren under ledelse av
Hans Erik Eriksen.
4.2 Fordele rådyrjakt. Dette gjøres innen utgangen av juni og organiseres av leder for
jaktutvalget. Avhengig av vinteren, fore rådyr på strategiske steder.
4.3 Organisere sauerenhetskurs for bikkjer. Dette organiseres av Alf Bjørnar Skau (instruktør),
og Hans Kristian Skau (saueutleie).

4.4 Organisere mår, mink og revefangst (jakt). Dette arbeidet ble liggende noe nede etter at
Kim Marius Holm gikk ut av styret. Leder for jaktutvalget sørger for at denne viktige
aktiviteten tas opp igjen. Minkfangst koordineres med fiskeutvalget.
4.5 Vi bør vurdere om det er ytterligere ting/tiltak vi kan gjøre for å bedre
skogsfuglbestanden, da fangststatistikken til LA viser at den er dårlig.
4.6 Arrangere introduksjonsjakt på rådyr for kvinner og nybegynnere.
5. Fiskeutvalgets planer
5.1 Bistå skolene med fiskedager i den grad de kommer med ønske (om vi har kapasitet)
5.2 Pilkekonkurranse på Harestuvannet
5.3 Fiskekurs på Harestuvannet
5.4 Oppdatere plan for fiskeforsterking i utvalgte vann som skal godkjennes av LA
5.5 Starte opp ovennevnte arbeid med restaurering av gytebekken mellom Langevannet og
Korsvannet.
5.6 Starte opp selektiv utfisking av sik med storruse i Korsvannet og Langevannet
5.7Arrangere fiske kurs i flere varianter i samarbeid Stonefly og Gran JFF.
5.8 Ørekytfangst
5.9 Minkfangst
6. Ungdomsutvalgets planer
6.1 Arrangere to skytekurs for nybegynnere på leirduebanen på Nysetra.
6.2 Etablere rabatterte skyte-priser for ungdom på slik styret har vedtatt (kr 50 for ungdom
under 18 år).
6.3 Arrangere intro- jakt for ungdom/damer/nybegynnere (hare og eller skogsfugl).
6.4 Prøve å få arrangert en temakveld til høsten med film og foredrag, blant annet for å øke
interessen blant unge, tema ikke fastsatt ennå.

