Årsmøte for 2020

Saksframlegg for årsmøte
torsdag den 25. februar 2021 kl. 18:00
Dagsorden:
1. Åpning og framlegging av dagsorden.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Valg av dirigent.
4. Valg av referent.
5. Valg av to til å underskrive Årsmøteprotokoll.
6. Valg av tellekorps
7. Årsberetninger.
8. Regnskap 2020.
9. Innkomne forslag.
10. Handlingsplan 2021- 25.
11. Fastsetting av kontingent.
12. Budsjett 2021.
13. Valg.

Saksgrunnlag.
Sak 1– 6. Formalia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dagsorden skal framlegges ved åpning av møtet (leder).
Innkalling og dagsorden skal godkjennes av møtet.
Årsmøte skal velge dirigent for møtet.
Årsmøte skal velge referent for møte.
Valg av to til å underskrive Årsmøteprotokoll.
Valg av tellekorps

Sak 7. Årsberetninger
Hovedstyret
Hovedstyret i Eidanger Jeger og Fiskerlag har bestått av
Leder:
Rune Lauritzen
Nestleder:
Thomas Naper
Sekretær:
Ole Strand
Kasserer:
Hilde Bø
1. Styremedlem:
Tommy Løberg Pedersen
2. Styremedlem:
Øyvind Ranheim
3. Styremedlem:
Kjell Vidar Omsland fra 9/7
etter (Knut Nordskog)
1. Varamann:
Ronny Hansen fra 9/7
etter (Kjell Vidar Omsland)
2. Varamann:
Finn Nitschke fra 9/7
etter (Ronny Hansen)
Lagets drift.
Det er i 2020 avholdt 12 styremøter og blitt behandlet 109 saker.
Ekstra ordinært årsmøte ble avholdt 15.06.2020. hvor at alle verv ble besatt.
Foreningen har 786 betalende medlemmer pr. 31.12.2020, det er 147 (+23%) flere enn i
2019. EJFL er nå den foreningen innen Telemark med flest medlemmer, for øvrig var
Telemark i 2020 det fylkeslaget i landet med størst medlems vekst med 283 medlemmer.
Til tross for et år som har blitt sterkt preget av en verdens omfattende pandemi, har
foreningen klart å holde i gang forskjellige aktiviter tross corona`n (covid 19).
Under mesteparten av sesongen har det vært opprettholdt et tilbud til medlemmene om
både hagle- og rifleskyting, dette har blitt gjort etter rutiner som ble godkjent av
kommunelegen. Naturligvis kunne enkelte arrangement ikke gjennomføres, slik at den
årlige E18-smellen måtte avlyses. Videre utgikk mesteparten av oppskytingen til
storviltprøven da departementet besluttet at alle som hadde bestått prøven i 2019, fikk
denne automatisk godkjent for 2020.
System for HMS er blitt utarbeidet, HMS-permen ligger på kontoret til riflebanen.
Foreningen fått utdannet 14 nye rifleinstruktører.

NJFF-båten er blitt flyttet og ligger nå i Døvika.
NM FITASC Sporting (NSF) ble arrangert av EJFL den 26. sept. 2020. (for mer informasjon
se lerdueutvalget`s årsrapport).
Representasjoner.
Fylkeslagets årsmøte foregikk elektronisk pr email. Følgende deltok: Kjell Vidar Omsland,
Thomas Naper, Hilde Bø, Øyvind Ranheim og Kjersti Ranheim.
På årsmøtet til Porsgrunn idrettsråd deltok Ole Strand.
Rune Lauritzen, Thomas Naper og Ole Strand har deltatt på møter i baneutvalget med
Porsgrunn pistolklubb.
Jegerprøven.
Det har blitt arrangert 4 jegerprøvekurs med 89 deltagere. Hilde Bø og Tommy Løberg
Pedersen har vært instruktører på jegerprøvekursene.
Økonomi.
Økonomien i laget er fortsatt god, på tross av at året har vært preget av corona`n.
Heldigvis ble det opprettet en tilskuddsordninger som ivaretok tapte inntekter.
Utover dette viser vi til regnskapet for øvrige detaljer.
Dugnad.
Det har blitt utført et imponerende dugnadsarbeid, med nye buer til stipostene.
Plukking/ innsamling av plastpopper haglebaner, samt annen påfallende opprydding.
Oppholdsrom og kontor på riflebanen er blitt utbedret, gulvene er blitt flislagt, tak og
vegger er blitt malt.
Nytt sanitærbygg med trekonstruksjon er blitt reist og er klart for innredning.
Det er utført totalt ca. 7 200 timer med dugnad i 2020 for hele baneanlegget.
Jaktutvalget.
Jaktutvalget har bestått av leder Petter Strand, medlemmer Hilde Bø og Ole Strand
Det har i annerledesåret 2020 blitt utleid tilsammen 154 jaktdøgn og solgt 4 rådyrkort + 1
gratis til ungdomsgruppa. (Det ble benyttet bong som betaling for totalt 22 jaktdøgn).
Med denne fordelingen:
− 56 jaktdøgn i Nissedal
− Felt vilt Nissedal: 1 orrhøne, 4 orrhaner og 1 hare.
− 78 jaktdøgn i Fyresdal, 6 av disse er introjakt
− Felt vilt Fyresdal: 4 orrhøner, 4 orrhaner, 4 tiur, 4 røy og 1 hare.

− 20 jaktdøgn i Langangen, 9 av disse til ungdomsutvalg
− Felt vilt Langangen: 1 Rådyr
Leiekontrakter for jaktterrengene i Nissedal og Fyresdal ble fornyet før jaktstart og priser
justert etter konsumprisindeks. Nissdal med 3 nye år. Fyresdal med 5 nye år.
Det ble foran årets jakt satt en kvote på 2 hønsefugl pr jeger pr dag og maks 1 brunfugl.
Men etter de første 14 dagene av jakta så ble jaktrapporter gjennomgått (sett og skutt
vilt), og utvalget bestemte således å frede all brunfugl (røy & orrhøne) fra 28/9-20 og ut
sesongen 2020.
Hytta i Fyresdal måtte stenges i november da den ble invadert av mus, her må det gjøres
utbedringer i løpet av våren/sommeren så alt er klart til ny jaktsesong.
Det ble observert tjuvjeger i Nissdalsterrenget uten at vi vet hvem dette er. Dette var også
grunnen til at jaktkalenderen ble fjernet fra hjemmesiden, så ikke alle kan se når det ikke
er noen der.
Rifleutvalget:
Rifleutvalget har bestått av: Leder Finn Nitschke.
Medlemmer: Aina Skjerdal Leines, Christoffer Bøe, Geir Omslandseter, Kjell Einar Lie,
Arne Brumle Aaby, Geir Grønset, Geir Håstein, Hilde Bø, Kim Andre Herland, Morten
Thommesen, Tom Ronni Leines, Tommy Løberg Pedersen, Andre Kjørsvik Thommesen,
Iselin Knudsen Herland, Joakim Lunde, Kjell Vidar Omsland, Ole Strand, Petter Tuvnes,
Rune Lauritzen, Stine Abrahamsen Styrvold, Thomas Naper, Tommy Simonsen
Øyvind Ranheim
Året 2020 ble naturligvis preget av situasjonen med corona`n, men tross alt så kom man
igjennom årets rifleskyting på en brukbar måte. Forståelig nok ble årets antall
storviltprøveserier sterkt redusert og følgelig ble inntekten redusert tilsvarende.
Rifleskytingen startet opp den 16/4 og ble avsluttet den 15/11 tilsammen 48 skytekvelder.
Totalt er det blitt avfyrt ca. 20.000 skudd på riflebanen.
Antall avlagte storviltprøven er 144 (mot 835 avlagte skyteprøven i 2019).
Antall avlagte treningsserier er 1086, (mot 1900 skutte serier i 2019).
Totalt er det kommet inn på rifleskytingen kr. 197 748,-.
Vi har beholdning på rifleammo./kammerflagg for kr. 99 635,- (mot kr 70 534,- for 2019)
Takket være ekstraordinær innsats fra utvalget har vi klart å holde skytingen i gang
gjennom en vanskelig periode.

Lerdueutvalget.
Lerdueutvalget har bestått av: Leder Tommy Løberg Pedersen.
Medlemmer Mats Løberg Pedersen, Anders Tangen, Ole Martin Lauritzen, Rune Borg,
Petter Hovet, Knut Naper, Øyvind Ranheim, Karl Steffen Sagafoss, Hanne Lauritzen, Rune
Lauritzen, Kjell Arne Kjeldsen, Finn Nitschke, Thomas Naper, Petter Tuvnes, Ronny Hansen,
Hans Amlie, Marius Carlson, Thomas Talmo, Arne Aaby, Magnus Gjermundsen, Geir
Melbye, Terje Gravklev, Rune Rippel, Hans-Ove Grande, Jon Kolstad og Thomas Melby
Johnsen
NM FITASC SPORTING
Leirduegruppen gjennomførte i september 2020 NM i Fitasc Sporting.
Arrangementet hadde rekord i antall deltakere (129 stk) for grenen og vi har høstet masse
positive tilbakemeldinger på stevnet og anlegget vårt.
En stor takk til alle som hjalp til under stevnet.
Skytebanen
Det har vært 63 skytedager på banen.
Årsomsetning er på ca. 485 000 kr.
Det er solgt ca.95 000 skudd, og ca. 171 000 duer.
Det er blitt solgt 159 chipkort.
Det ble solgt 210 ungdomsserier som er sponset med ca kr. 10 000.
På tross av at 2020 har vært veldig spesielt år å arrangere skytekvelder har vi klart å
oppnå ett veldig godt resultat.

Stor takk til alle som har vært med på skytekvelder og dugnad.
Fiskeutvalget.
Fiskeutvalget har bestått av Leder Ronny Hansen.
Medlemmer Morten Grønstein og Rune Borg.
Utvalget har deltatt på ryddeprosjektet Marineforsøpling, og det ble ryddet i og rundt
Lillegårds bekken, det var 8 medlemmer som deltok.
Fiskesommer arrangement 2020 måtte avlyses på grunn av corona`n.
Barn- og ungdomsutvalget.
Barn- og ungdomsutvalget har bestått av Leder John-Ole Nordskog. Medlem Ole Martin
Lauritzen.
Ungdomsgruppa har arrangert sjøfugljakt og leirdueskyting hvor det var 3 stykker som
deltok. Det er også blitt arrangert 2 dager med rådyrjakt i Langangen, hvor det deltok 5
stykker. I tillegg ble det i vinterhalvåret arr. 6 søndagsskytinger for ungdom.

Kvinneutvalget.
Kvinneutvalget har bestått av Leder Aina Leines ifra 23.sept.
I september i fjor var eg oppe i Bø på møte arrangert av NJFF der alle kvinnekontaktane i
Telemark blei einige om å arrangere skytecup i løpet av 2021 der me skal besøke dei ulike
skytebanane i Telemark. Det vil også bli arrangert kanoturar. For EJFL sin del skulle eg
arrangere ein bålkveld der eg ville invitere damene til ein kveld der dei kunne kome med
ønsker om kva dei ville oppleva i EJFL. Dette har dessverre blitt utsatt pga Covid-19.
Kan også nevne at eg i oktober var på seminar på Gardermoen arrangert av NSF der
temaet var jenter i fokus.
Seniorgruppa.
Seniorgruppa har bestått av en gjeng arbeidsomme selvgående personer som har nedlagt
en stor dugnadsinnsats. Alene har denne gruppen stått for ca. rundt 6 000 dugnadstimer.
Hytteutvalget i Nissedal.
Har bestått av leder Stig Gunnestad, medlemmer Stian Gunnestad og Sondre Gunnestad.
Hytta ble rengjort og satt i stand før jakta, og vedboden ble fylt opp med selv hogd ved.
Hytteutvalget i Fyresdal.
Har bestått av Ronny Hansen og Rune Borg
Det ble hogd ved før jakta, og ryddet opp i gamle materialer. Og taket på gapahuken er
blitt reparert. Det er kjøpt inn et solcellepanel, som foreløpig ikke er blitt montert.
Ut på høsten ble hytte invadert av mus, hva som blir gjort videre med hytta er i skrivende
stund ikke blitt bestemt.
Hytteutvalget i Langangen.
Har bestått av leder Hans Storvik, medlemmer Birger Landsverk og Håkon Johansen.
Bruken og rettighetene for hytten Heistua er foreløpig ikke blitt avklart av kommunen.
Hundeutvalget.
Har bestått av leder Petter Hovet, medlemmer Eddie Moljord, Øyvind Ranheim og Geir
Grønset.
Målet i utvalget er å fremme medlemmers interesse for hund og hundearbeid.
Pga av covid 19, kom vi sent igang, men vi fikk fort kontakt via mail,tlf.
I august fikk EJFL avtale med NJFF ift föravtale med Sportsman Pride. 25.8.var den første
leveringen med för på plass på Lillegårdsseter i musetett rom! Försalget er avertert på
foreningens hjemmeside til gode priser. Tilsammen er det fem typer för vi selger. Jeg ber
medlemmene benytte seg av tilbudet - synes salget har gått noe tregt.
Hundeutvalget har i 2020 hatt to møter, 25.8.20 og 5.11.20. På møtet 5.11. ble årshjulet
for 2021 fram til juni lagt. Hovedfokus er å gjennomføre blodspor - og fersksporkurs med

prøver før sommeren 2021, samt drop in kontakt/lydighets treninger. Årshjulet ligger ute
på foreningens hjemmeside. Som leder ber jeg medlemmene komme med
tilbakemeldinger om tema spesielt ift hundetrening! Jeg gjennomførte drop in trening for
medlemmer 5.12. En ekvipasje møtte opp!
Ønsker alle medlemmer med og uten hund, et godt nytt år!!
Baneutvalget.
Har bestått av Rune Lauritzen, Thomas Naper og Ole Strand
Baneutvalget har hatt møter med PPK.
Det er ikke noe nytt i forbindelse med utbygningen av nye E18. I følge Nye Veier er det opp
til utførende entreprenør og velge løsning for overskuddsmasse for anlegget.
Når det gjelder nye E18 viser reguleringsplan en midlertidig anleggsveien gjennom
skytebaneområde. Men det er foreløpig ikke bestemt hva dette vil innebære.
Web/ data.
Thomas Naper, Hilde Bø og Tommy Løberg Pedersen har hatt ansvar for nettsiden og
betalingsterminalene
Regnskap.
Regnskapet er ført av Regnskapsførerne i Grenland AS.
Revisor.
På fjorårets årsmøte ble det besluttet vedtaksendring om og ikke lenger å ha revisor.

8. Regnskap 2020
Regnskap er på eget vedlegg.

9. Innkomne forslag.
Styre legger frem følgende forslag:
A. I løpet av 2021 starte opp prosessen med søknad om spillemidler på en løpende
elgbane. Det er innhentet et pristilbud på kr. 630 000,- for et komplett anlegg
inklusive grunnarbeider.


Ny HC-rampe riflebanen med repoer (avsatser) i både syd- og nordende. I nordende
trekkes repoet forbi kontordelen, og et nytt egnet vindu settes inn slik skytterne
kan betjenes fra utsiden. Samt asfaltering i forbindelse med dette.
Priser:
Komplett HC-rampe inkl. montering og merverdiavgift kr. 187 000,-.
Asfalt (185kr/m2) x 450 m2 inkl. merverdiavgift
kr. 104 000,Vindu, kledning, beslag.
kr. 9 000,Planlagt utført i løpet av 2021 med totalkostnad på: kr. 300 000,-.

B. I løpet av 2021 utarbeide plan over hytten på jaktterrenget i Fyresdal.
C. Styre foreslår det gjøres endringer i vedtektene, ved at det opprettes et eget
Kontrollutvalg for EJFL. Utvalget består av 2 personer, pluss vara. Kontrollutvalget
har som oppgave og følge på at laget driftes i henhold til gjeldende vedtekter,
handlingsplan og budsjett etc.
Kontrollutvalget fremlegger sin rapport som en del av EJFL`s årsmelding.
Styrets begrunnelse:
Når det gjelder et Kontrollutvalg mener styret at det er en stor fordel at det opprettes
et utvalg som etterser og kontrollerer at laget driftes etter gjeldende regler og at
lagets eiendeler og verdier i varetas på en god måte.

D. Styre foreslår det gjøres endringer i vedtektene, ved at det velges en person som
skal inneha vervet som Revisor.
Revisor reviderer EJFL`s regnskap, og fremlegger egen revisjonsrapport for årsmøte.
Styrets begrunnelse:
Revisor må gjeninnføres slik at regnskapet blir revidert i henhold til god
regnskapsskikk. Dette da EJFL i inneværende år var en av foreningene som ble
kontrollert når det gjaldt MVA-kompensasjon for regnskapsåret 2019. Og det ble
etterspurt kopi av revidert regnskap, heldigvis ble regnskapet for 2019 revidert i hht
daværende vedtekter. Slik at vi fikk utbetalt kr. 72 000,-. Hadde kontrollen kommet
ett år senere, kunne det mulig resultert i et betydelig inntektstap.

10. Handlingsplan EJFL 2021 -25.
Eidanger jeger og fiskerlag har som hovedoppgave:
 Ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske og naturforvaltning.
 Sikre bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressurser
 Tilrettelegge for å sikre god rekrutering av jegere og fiskere.
For å gjennomføre dette har foreningen flg. tiltak/aktiviteter:
 Jegerprøvekurs
 Introjakt
 Leirdueskyting
 Rifleskyting.
 Kurs
 Høringsinstans for nye lover og forskrifter.
 Påvirke i aktuelle plan- og utbyggingssaker
 Foreningen skal ha en tydelig miljøvennlig profil.
 God informasjon ut om foreningens aktiviteter.

Foreningen har sitt klubbhus og sine skytebaner på Lannerheia.
Hovedstyret.
Styret har ansvaret for at foreningen utfører de oppgavene som er nevnt i vedtektene. Det
er også ansvarlig for at foreningen har en god og sunn økonomi.
Det er opprettet flere utvalg som sammen med styret har ansvar for aktivitetene.
Tiltak:
 Påse at utvalgene utfører de pålagte oppgaver
 Gjøre tiltak for å få aktivisert, utvalg som har dårlig aktivitet
 Legge til rette for at flere kvinner blir utøvere av jakt og fiske og deltar i
foreningsvirksomheten
 Gjennomføre lokale barne- og ungdomstiltak
 Samarbeide med andre miljøorganisasjoners lokale ledd etter behov
 Ha god budsjettkontroll.
 Være aktiv i de offentlige fora som er nødvendig å delta i.
 Benytte elektronisk kommunikasjon og portalens muligheter for lokal
informasjonsspredning
 Gi medlemmene tilbud som gjør medlemskapet attraktivt, markedsføre foreningen
og dens tilbud, og drive aktiv medlemsverving
 Utvikle organisasjonen ved å være deltager i prosjektet ‘Min forening’.
Banen.
EJFL leier et område på Lannerheia av Porsgrunn kommune sammen med Porsgrunn
pistolklubb. Leieavtalen er på 40 år.
Foreningen har klubbhus, 9 standplasser for leirdueskyting og en riflebane.
Tiltak:





Ha et offensivt baneutvalg.
Opprettholde god kommunikasjon og godt samarbeid med offentlige organer.
Samarbeide med Porsgrunn pistolklubb.
Ha god kontakt med Nye Veier i samarbeid med PPK.

Nyanlegg/ utvidelser/ vedlikehold.
EJFL har de seneste årene fått et stort og flott skytebaneanlegg, men fortsatt vil det være
behov for både nyanlegg og utvidelser, samt at eksisterende anlegg må vedlikeholdes.
For å kunne ha en oversikt og sikre en bra og god planlegging bør det tas sikte på å sette
opp en 5-årsplan over disse anleggene, for å ha en best mulig kontroll over kommende
utgifter. Små anlegg/ mindre vedlikeholdsarbeid kan utføres som dagligdrift hvis

økonomien tillater det. Ellers kan uforutsette reparasjoner foretas omgående for å sikre at
større følgeskader ikke skjeer.
Tiltak/ prosjekter:
 I 2021 starte opp prosessen på søknad om spillemidler på en løpende elgbane.
Innhentet pristilbud på komplett anlegg inklusive grunnarbeider vil komme på kr.
580 000,-.


I 2021 ny HC-rampe riflebanen med repoer (avsatser) i både syd- og nordende. I
nordende trekkes repoet forbi kontordelen, og et nytt egnet vindu settes inn slik
skytterne kan betjenes fra utsiden. Samt asfaltering i forbindelse med dette.
Priser:
Komplett HC-rampe inkl. montering og merverdiavgift kr. 187 000,-.
Asfalt (185kr/m2) x 450 m2 inkl. merverdiavgift
kr. 104 000,Vindu, kledning, beslag.
kr. 9 000,Planlagt utført i løpet av 2021 med totalkostnad på: kr. 300 000,-.



I 2021 utarbeide plan over hytten på jaktterrenget i Fyresdal.

Banebetjening
Utvalget skal legge til rette for gode forhold for rifle- og leirdueskyting. Det skal drive med
opplæring av nye og unge skyttere/ jegere.
Tiltak:








Ha banene i orden.
Ha instruktører som tar seg av nye og unge skyttere/ jegere.
Treningsskyting
Gjennomføre skytekonkurranser og forestå god resultatservice.
Tilby skytekurs til førstegangsjegere
Veilede og gjennomføre skytekvelder
Det har også ansvaret for skyteprøvene for storviltjegere

Jaktutvalget.
Utvalget har som hovedoppgave å administrere jaktområdene i Fyresdal, Nissedal og
Langangen. Utvalget har også et overordnet ansvaret for hyttene foreningen eier/ leier.
Tiltak:
 Ha oversikt over bruken av jaktterrengene
 Jobbe for å få leid nye jaktterreng.
 Planlegge vedlikeholdsarbeid på hyttene.

Hytteutvalgene.
Utvalgene har ansvaret for å utføre vedlikeholdsarbeid på hyttene som foreningen eier/
leier.
Tiltak:
 Utføre vedlikeholdsarbeid på hyttene.
Kvinneutvalget.
Kvinneutvalget legger til rette for økt aktivitet.
Tiltak:
 Skytekvelder
 Sosiale sammenkomster
 Kurs
Fiskeutvalget.
Fiskeutvalget har ansvaret for å gjennomføre fiskeaktiviteter.
Tiltak:
 Planlegge og gjennomføre fiskesommer.
Ungdomskontakten.
Ungdomskontakten legger til rette for økt aktivitet for ungdom. Banebetjening og
jaktutvalget har ansvaret for disse aktivitetene.
Tiltak:
 Arrangere skytedager for ungdom.
 Opplæringsjakt for ungdom.
 Gjøre det attraktivt for nye ungdomsmedlemmer.
Hundeutvalget.
Hundeutvalget legger til rette for økt aktivitet.
Tiltak:
 Lage årshjul
 Gjennomføre planlagte aktiviteter
 Kurs og sertifiseringer

11. Fastsetting av kontingent.
Styret går ikke inn for økning av kontingenten.

12. Budsjett 2021

13. Valg.
Se eget skriv.
Det skal velges 5 stk til årsmøte i fylkeslaget som er Tirsdag 11.05.2021 kl. 18.00 på Bø
hotell, Bø

