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Vedlegg:
1. Vedtekter
2. Arbeids- og handlingsplan

Valgkomiteens forslag til styre vil bli fremlagt på årsmøtet.

Møtet avholdes i Vikingeskipet på Hamar den 17. mars 2013 kl. 1200 på møterom
«Kinnarps».

Innhold og informasjon. Gjennomlest og godkjent på Årsmøtet.

Saksliste til årsmøtet

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av ordstyrer, referent og to til tellekorps
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkomne forslag. Benkeforslag avvises.
8. Handlingsplan / aktivitetsplan
9. Valg
10. Fastsettelse av årskontingent

Saksliste er gjennomgått, og godkjent på Årsmøtet.

Årsberetning for interimsstyret 2012

Stiftelsesmøte for Jegernes Interesseorganisasjon ble avholdt søndag den 10 juni 2012 i Oslo. De fem
fremmøtte dannet interimsstyre og konstituerte deretter seg selv. Deretter ble det utarbeidet Vedtekter
og en arbeids- og handlingsplan.
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Rolf Larsen
Hallgeir Gravråk
Roy Yven
Ronny Wollert Andreassen
Per Chr. Evensen
(medie- og informasjonsansvarlig)
Torgeir Paulsen
(webansvarlig)
Kjell Martin Lehre (organisasjonsutvikling)

I tiden etter stiftelsen og frem til i dag har det blitt foretatt visse omdisponeringer i styret, samt tilført
resurspersoner i tråd med teksten i stiftelsesdokumentet.
Det er opprettet en facebookgruppe med navnet: Jegernes Interesseorganisasjon, som frem til nå har
mer enn 2200 medlemmer/følgere. Dette er styret svært fornøyd med og håpet er at facebooksiden
kan videreutvikles til å bli en ressurs for å verve flere betalende medlemmer.
Styret har også hatt en «arbeidsgruppe» på facebook som har vært benyttet til online diskusjoner og
håndtering av problemstillinger. Denne arbeidsgruppen ble terminert på nyåret 2013 da det ble valgt å
bruke mail og telefon som et mer velfungerende arbeidsverktøy.
Interimsstyret har fått hjelp fra Signatur AS til å utarbeide en logo for Jegernes Interesseorganisasjon
og det er utviklet et medlemskort som er utstedt til betalende medlemmer. Videre er det opprettet en
egen web-side for organisasjonen på www.jegernes.no Dette er en levende internettside som hele
tiden er under utvikling både med tanke på innhold, utforming og design. Jegernes
Interesseorganisasjon deltok også på Jakt og Fiskedagene på Elverum 2012 Deltagelsen var ensartet
positiv!
Styret har lykkes å få Hørselslaben som samarbeidspartner med svært gode medlemsbetingelser. Nytt
i 2013 er at det er signert en intensjonsavtale med tidsskriftet JEGER hund og våpen som gir
gunstigste abonnementspris for Jegernes Interesseorganisasjon sine betalende medlemmer. Videre har
Jegernes Interesseorganisasjon gjort seg bemerket gjennom flere leserbrev i landets aviser og tatt et
klart standpunkt i konfliktfylte og vriene saker. Dette har resultert i både oppmerksomhet og tilsig av
medlemmer.

Det har i 2012 blitt avholdt 3 styremøter. Det har i perioden lykkes styret å fordele
mandat til medlemmene i Interimsstyret og disse har igjen lojalt utarbeidet gode
løsninger i utviklingen av organisasjonen. I 2013 er det avholdt 2 styremøter.
Jegernes Interesseorganisasjon blir representert alle dagene på Villmarkslivsmessen i
Vikingskipet på Hamar. Det er også besluttet å delta på Villmarksmessen på Lillestrøm
2013. Interimsstyret har forhandlet seg frem til gratis stand på begge messer og retter i den
forbindelse en stor takk til messearrangører for den flotte støtten. I denne sammenheng blir
det anskaffet noe profileringsmatriell samt bekledning med logo til de som skal representere
organisasjonen.
Alt arbeid, reise- og møtevirksomhet har blitt gjennomført på dugnadsbasis.
Interimsstyret har vært bestående av sterke personligheter med stort engasjement og stor
arbeidskapasitet.
Med dette vil avtroppende Interimsstyre rette en stor takk til alle som har tegnet
medlemskap i organisasjonen. En stor takk skal også rettes til alle de resurspersonene som
har stilt opp for oss både i stort og smått i perioden. Dere har alle vært nødvendige for at vi
har lykkes så langt som vi har i en arbeidskrevende oppstart. Vi ønsker dere alle lykke til i
fremtiden og håper på et gjensidig godt samarbeid i tiden fremover.

for
Interimsstyret
Jegernes Interesseorganisasjon
Roy Yven
Sekretær

Årsberetning for interimstyret 2012, er Godkjent av Årsmøtet.

Resultatet er godkjent av Årsmøtet.

Balanse er Godkjent av Årsmøtet.

Revisjonsberetning for 2012 ,er Godkjent av Årsmøtet.

Forslag Budsjett 2013, Endres til Styrets disposisjon.
Godkjent på Årsmøtet.

Forslag til endring i vedtektene

1. Tilføyelse og endring av tekst i §4 i vedtektene for at organisasjonen skal kunne ha
lokallag. Teksten som den er idag:

§4 Medlemskap og kontingent
Organisasjonen er åpen for alle som støtter organisasjonens formål. Betalende medlemmer
har stemmerett på årsmøte. Medlemskapet er personlig. Lag, organisasjoner, foreninger og
enkeltpersoner kan støtte organisasjonen uten medlemskap.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Styret i organisasjonen kan ekskludere de av sine medlemmer som bevisst
motarbeider organisasjonens formål. Ekskluderingen kan klages inn for Årsmøtet.

Endret tekst:

§4 Medlemskap og kontingent
Organisasjonen er åpen for alle som støtter organisasjonens formål. Betalende medlemmer
har stemmerett på årsmøte. Medlemskapet er personlig. Lag, organisasjoner, foreninger og
enkeltpersoner kan støtte organisasjonen med medlemskap. For ytterlige retningslinjer,
utarbeides disse av styret.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Styret i organisasjonen kan ekskludere de av sine medlemmer som bevist
motarbeider organisasjonens formål. Ekskluderingen kan klages inn for årsmøtet.

Årsmøtet har godkjent endring, på Årsmøtet.
Med i tillegg endringer av bokstaver i to ord.
bevist. tilføres en s i tillegg. Rettelse blir da bevisst.
Årsmøtet som er siste ord på siden forandres til liten å som forbokstav.

Forslag til endringer og tilføyelser i arbeids- og handlingsplan

Forslag til endringer i arbeids- og handlingsplan
For løsninger som gjør det mulig å jakte med løshund i hele Norge.
Foreslås endret til:
For å ivareta tradisjonene med jakt med løs og drivende hund i Norge.

Forslagene er Godkjent på Årsmøtet.

Forslag til nye punkter i arbeids – og handlingsplan 2013
1. For god våpenkultur, og at det ikke innføres unødvendige restriksjoner på privat
våpeneierskap.
2. For at det blir gjennomført bestandstellinger og dokumentasjon av rovvilt også utenom
offentlige kanaler.
3. For at buejakt tillates som jaktform i Norge.

Forslagene stemmes for, og er Godkjent på Årsmøtet.

Innkomne forslag til valgkomiteen på styre til Jegernes Interesseorganisasnon
Valgkomiteens har bestått av interimsstyret. Leder for valgkomiteen har vært Ronny Wollert
Andreassen
Følgende forslag er kommet inn fra medlemmer:
Leder:

Rolf Larsen

Nestleder:

Kari Mikkelrud, Jonny Greve

Sekretær:

Jonny Greve

Kasserer:

Ronny Wollert Andreassen

Styremedlem 1

Per Chr. Evensen

Styremedlem 2

Kari Mikkelrud, Arnt Svendsberget, Arve Wandsvik

Varamedlem 1

Knut Erik Rognes

Varamedlem 2

Torgeir Paulsen

Styremedlem Arve Wandsvik. Har trukket seg som forslag kandidat.
Valgkomiteens samlede innstilling til årsmøtet

Leder:

Rolf Larsen

1 år

Nestleder:

Kari Mikkelrud,

2 år

Sekretær:

Jonny Greve

1 år

Kasserer:

Ronny Wollert Andreassen

2 år

Styremedlem 1

Per Chr. Evensen

1 år

Styremedlem 2

Arnt Svendsberget

2 år

Varamedlem 1

Knut Erik Rognes

1 år

Varamedlem 2

Torgeir Paulsen

2 år

Valgkomiteens innstilling er Godkjent på Årsmøtet.
Presentasjonen av alle er gjennomgått på Årsmøtet.

Kontingentforslag for 2014

Følgende forslag ligger for votering:

Forslag til medlemskontingent for medlemmer uten medlemsblad - kr. 300,-

Forslag til medlemskontingent for medlemmer med medlemsblad - kr. 569,-

Medlemsbladet er bladet "JEGER" som er Norges største og mest leste jaktblad. Bladet
utkommer i 10 utgaver i løpet av året.

Forslagene er gjennomgått, og Godkjent på Årsmøtet.

For. Jegernes interesseorganisasjon. 17.03.2013

Jonny Greve.
Sekretær.

Godkjent for signatur. 17.03.2013

Per Chr evensen.

Erik Nordahl.

