REFERAT ÅRSMØTE VJFF 30.03.2016 KL.18.00
Sted: Scandic Hotell, 9600 Hammerfest.
Antall stemme berettiget: 33 Stemmeberettige
Åpning.
Ronny Olsen åpnet møtet, og ønsket alle medlemmer velkommen.
Sak 1. Valg av dirigent og møtesekretær
Dirigent: Rolf Einar Paulsen
Møtesekretær: Kjersti Sollien Iversen
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og foretningsorden.
Det ble referert til at møteinnkallingen har vært varslet i avisen 4 ganger, i tillegg til at den har
vært lagt ut på avdelingens Facebook og nettsider.
Det var satt opp følgende dagsorden:
Sak 1. Valg av dirigent og møtesekretær
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll og valg av tellekorps.
Sak 4. Årsberetning 2015
Sak 5. Regnskap og balanse for 2015/Revisjonsberetning
Sak 6. Budsjett for 2016
Sak 7. Medlemskontingent 2016
Sak 8. Styrets godtgjørelser
Sak 9. Driftsplan-/Organisasjonsplan orientering
Sak 10. Innkomne forslag
Sak 11. Valg
Sak 12. Godkjenning av protokoll og avslutning
Vedtak: Innkallelse, dagsorden og foretningsorden ble enstemmig vedtatt og møtet erklært
lovlig satt.
Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll og valg av tellekorps.
To til å underskive protokoll: Geir Ove Trondsen & Alf Kjetil Veien.
Valg av tellekorps: Kari Merete Prebensen & Alf Johnny Eriksen
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 4. Årsberetning 2015
Dirigent leste opp Styrets årsberetningen.
Det var spørsmål om utvalgenes referat skulle leses opp, det var det ikke behov for.
Det kom spørsmål fra salen til Elveoppsynet om garnsaken, og hva som skjer. Den er det ikke
kommet noen tilbakemelding ennå, men det jobbes med å få en avklaring fra Politiet hva som
skjer.

Stig Ole Pedersen hadde et liten oppsummering om Miljøutvalget sitt arbeid og det som har
skjedd siste året.
Knut Altmann fortalte hva man har funnet ut i forhold til fangst statistikken for
Repparfjordvassdraget.
Spørsmål fra salen om hva Miljøutvalget gjør, og hvilken tilrettelegging som gjøres for
familier og andre for å lettegjøre tilgangen til elva. Nå ligger ikke dette med tilrettelegging
under Miljøutvalget sitt mandat, men styret har dette på agendaen, men det er ikke blitt gjort
noe spesielt med dette ennå. Under dette arbeidet, vil det være behov for en enorm
dugnadsinnsats fra medlemmene. Og ikke minst må man ha grunneiernes tillatelse før dette
arbeidet begynner.
Vedtak: Styrets årsberetning, og beretningene fra de ulike utvalgene ble enstemmig godkjent
uten merknader.
Sak 5. Regnskap og balanse for 2015/Revisjonsberetning
Ronny Olsen leste opp og gjennomgikk regnskapet.
Regnskapsfører Ronny Olsen svarte på spørsmål i forbindelse med regnskapet.
Resultat regnskapet tas til etterretning.
Balanse regnskapet tas til etterretning.
Regnskapet var revidert 01.03.16 av Finnmarksrevisjonen ved Birgith Opdahl Hansen, uten
anmerkninger. Revisors beretning tas til etterretning.
Vedtak: Regnskapet godkjennes og styrets gis full ansvarsfrihet for regnskapsåret 2015.
Sak 6. Budsjett for 2016
Budsjettet er satt opp på bakgrunn av regnskapstallene for 2015.
Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt, uten merknader og endringer.

Sak 7. Medlemskontingent 2016
Spørsmål fra salen om antallet medlemmer og antall betalende medlemmer. Pr i dag viser
dette 1300 medlemmer. Pga nytt system som blir brukt i fra 2016 av, så er ikke systemet
komplett, og det er ennå en del jobb med dette.
Medlemskontingenten forblir som tidligere. 120,- for ungdoms-, passive-, og
støttemedlemmer. Kr 400,- for aktive medlemmer.
Sak 8. Styrets godtgjørelser
Uendret fra 2015.
Leder: 30 000,Nestleder: 6000,Kasserer: 6000,Sekretær: 6000,Styremedlem: 300,- pr styremøte
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 9. Driftsplan-/Organisasjonsplan orientering
Knut Altmann forteller kort om driftsplanen og organisasjonsplanen for foreningen.
Driftsplanen har en varighet på 10 år. Planen settes opp i forhold til hva som skal gjøres.

Sak 10. Innkomne forslag
a)
Til:
Vestfinnmark Jeger- og Fiskerforening
Angående: Sesongkort for gul sone
Vi la i fjor merke til at det kombinerte sesongkortet for gul sone og Skaidielva ikke lenger var
tilgjengelig. Dette er beklagelig og vi oppfordrer foreningen om å gjeninnføre dette i 2016,
enten ved å inkludere gul sone i sesongkortet for Skaidielva, eller ved å ha et eget sesongkort
for gul sone til samme pris om kortet for Skaidielva.
Det er flere gode grunner til å ha et rimelig sesongkort for øvre deler av vassdraget:
 Denne delen av Repparfjordvassdraget har til dels godt fiske etter innlandsfisk og er
lett tilgjengelig for familier. Det er derfor viktig at det er mulig å fiske lovlig – til en
fornuftig pris. For de fleste vil det oppleves som urimelig å måtte kjøpe døgnkort eller
sesongkort til dagens priser for å fiske ørret i Myrlandselva.
 Med tanke på truslene mot villaksen generelt, og laksen i Repparfjordvassdraget
spesielt, trenger foreningen alle støttespillere den kan få. Et rimeligere tilbud i øvre del
av vassdraget er en god måte for å rekruttere og inkludere nye fiskere samt beholde
støtten fra medlemmer som syns dagens sesongkort blir for dyrt.
 Episoder fra fjoråret med fjerning av plakater ved "Svingkulpen" i Navgastajohka,
tyder på at det foregår et visst uregistrert fiske i øvre deler av vassdraget. Med et
rimelig kort for aktuell strekning er det lettere å få kontroll over dette, slik at man får
fangststatistikk for også denne delen av elva.
 Fiskere med fiskekort langs øvre deler av vassdraget betyr også i praksis at det føres et
vist oppsyn med strekningen.
Med unntak for Telegrafkulpen er det er generelt god plass og få fiskere innover Sennalandet.
Ekstra fiskere med sesongkort for gul sone vil derfor i svært liten grad komme i konflikt med
innehavere av sesongkort for hele vassdraget. Dersom man vil unngå ytterligere fiskepress i
Telegrafkulpen kan man la sesongkortet for gul sone gjelde fra der elva går under E6.
Vennlig hilsen
Ben Løvlien og Randulf Valle
Styrets innstilling: Fiskekort prisene og sonene, forblir som tidligere og uendret.
Yngve Nilsen informerte om tanken bak redusert pris i gul sone. Det var oppdrettet for at
fisket der vår dårlig. I 2010, var dette en dårlig sone, mens det i 2015, var dette en av de beste
sonene i elva.
For Forslaget: Ja: 4
Mot forslaget, og for styrets innstilling: 29
Vedtak: Fiskekort prisene og sonene, forblir som tidligere og uendret.
b)
Fra 10 juli er det ikke tillatt bruk synkesnører og heller ikke fortyngede fluer(les Franchis).
Mvh Terje

Styrets innstilling: Kun tillatt med flyt fra 10/7.
Forslagsstiller trekker forslaget sitt. Og styrets innstilling med kun flyt fra 10/7-16, blir
skrevet inn i fiskereglene.
Sak 11. Valg

Valgkomiteens innstillinger for styret 2016
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Ronny Olsen
Knut Altmann
Ronny Olsen
Kjersti Sollien Iversen
Geir Skogheim
Yngve Nilsen
Rolf Einar Paulsen
Bjørn Einmo Hansen
Yngve Dinesen
Pål Johannessen

2 år
Ikke på valg, 1 år igjen.
2 år
Ikke på valg, 1 år igjen.
2 år
Ikke på valg, 1 år igjen.
Ikke på valg, 1 år igjen.
1 år
1 år
1 år

Ronny Olsen informerer om at han trekker seg fra å ta gjenvalg som leder for 2 år.
Knut Altmann kommer så benkeforslag på ny leder: Geir Ove Trondsen.
Enstemmig valgt.

Styre 2016
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Geir Ove Trondsen
Knut Altmann
Ronny Olsen
Kjersti Sollien Iversen
Geir Skogheim valg
Yngve Nilsen
Rolf Einar Paulsen
Bjørn Einmo Hansen
Yngve Dinesen
Pål Johannessen

2 år, Enstemmig valgt
Ikke på valg, 1 år igjen.
2 år, Enstemmig valgt
Ikke på valg, 1 år igjen.
2 år, Enstemmig valgt
Ikke på valg, 1 år igjen.
Ikke på valg, 1 år igjen.
1 år, Enstemmig valgt
1 år, Enstemmig valgt
1 år, Enstemmig valgt

Valgkomiteens innstillinger for utvalget 2015
Ungdomsutvalget: Leder Kristian Knutsen. Medlemmer: Espen Jensen, Fredrik Olsen
Jaktutvalget: Leder Yngve Dinesen
Medlemmer: Geir Hansen, Morten Johnsen, Trond Halvorsen, Klaus Henriksen, Alf Egil
Eriksen, Bjørn Hammervold, Viggo Solbakken.
Storvannsutvalget: Leder Carl Jakobsen valg 2 år (ny) Medlem: Sverre Teisrud.
Miljøutvalget: Leder Stig Ole Pedersen valg 2 år (ny)
Alf Kjetil Veien, Jan Egil Olsen, Knut Altmann, Pål Johannessen, Torulf Olsen, Ulf Pedersen
Vaktutvalget: Leder Rolf Einar Paulsen Medlem: Geir Ove Trondsen.
Montering / Vedlikeholds utvalget: Leder Jørn Hansen. Medlemmer: Trond Prebensen,
Knut Altmann, Tony Johansen, Jan Erik Olsen, Fred-Ole Holmen.
Elva / Bestandsutvalget: Leder Tor Jonny Sivertsen

Jan Edmund Olsen, Yngve Nilsen, Alf Sjursen, Jan Tor Nilsen, Kjell Arne Bergfall, Rune
Holte, Tony Johansen, Jørn Hansen, Tom Schumaker, Jan Erik Olsen, Jan Planting, Trond
Prebensen, Kari Merete Prebensen.
Skaidi elva utvalget: Leder Ken Are Johnsen valg 2 år (ny)
Tom Schumaker, Johnny Holmen, Jan Egil Olsen.
Valgkomiteen:
Leder: Rune Brun 2 år (ny)
Medlem: Tor Jonny Sivertsen 2 år (ny)
Medlem: Rune Holte 2 år (ny)
Alle utvalg enstemmigvalgt.

Sak 12. Godkjenning av protokoll og avslutning.
Knut Altmann takket Ronny Olsen for den jobben han har gjort som leder, og ønsker de nye
velkommen inn i styret.

