Årsmøte
lørdag 27.4.2019 på Camp Villmark

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av ordstyrer, referent, to til tellekorps og to til å underskrive protokollen
Årsberetning
Regnskap
Budsjettforslag 2019
Innkomne forslag. Benkeforslag avvises.
Arbeids og handlingsplan og aktivitetsplan
Valg
Styret har i inneværende periode bestått av:
Trond Livden – Leder – på valg
Georg de Besche dy – nestleder
Klas Grave – Kasserer
Ronny Wollert Andreassen – Sekretær – på valg
Einar Mellomgård – Styremedlem 1
Thomas Fehn – Styremedlem 2 – på valg
Peder Ravnkleven – Varamedlem 1
Kjell Martin Lehre – Varamedlem 2 – på valg
Valg av representant til valgkomité
Valg av revisor

10. Fastsettelse av årskontingent

Årsberetning 2018
Vi har siden årsmøtet 2018 hatt fokus på flere saker i vårt Arbeids og
handlingsplan og vi har levert innspill til departementer på høringer og
endringer som vi mener er effektiviserende for utøvelsen av jakt. Vi har
sett at vårt engasjement har gjort en forskjell, noe vi har fått
tilbakemeldinger på. Vi håper at våre innspill også etter hvert vil gjøre
en forskjell.
Vi er oppfattet som et godt gjennomsnitt av jegere i Norge for de faktabaserte,
kvalitetssikrede og nøyaktige formulerte innspill i tunge saker. Følgende har vi
deltatt med:
•
•
•
•
•

•
•
•

Ulvesaken – opp mot Storting, Statsministerens kontor og Regjering
o Roy Yven og Rolf Larsen har gjort en super jobb
Våpenlov – Som over
o Her er det et samarbeide med Dynamisk Sportsskyting og NOJS
Aktivt opp mot enkeltpolitikere vi har et samarbeide med
Deltatt på møter på Stortinget – representert av Roy Yven
Det er sendt innspill til høringer og aktuelle saker
o Jervebåsprosjektet
▪ Klima og miljødepartementet – saken er avsluttet og blir
videreført som prosjekt etter de innspill som kom fra flere
involverte
o Våpenloven
▪ Justisdepartementet – saken pågår enda
o Forfølgelsesretten i viltloven
▪ Endringsforslag til Klima og miljødepartementet og til
landbruksdepartementet – saken pågår enda – uklarheter
innen forvaltningen er årsaken, hvem skal gjøre hva
Det er målt en del trofe av vilt
Aktive på messer og i debatter
Aktive på sosiale medier – FB

Forutsetninger og ressurser
Vi har også i 2018 vært driftet med begrensede ressurser. Det er et
dugnadsbasert arbeide som gjennomføres av oss og dette blir lagt merke til av
medlemmene. De roser oss for den jobben vi gjør. Likevel er det noen som gir
oss litt ris – og vi må bli bedre til å vise oss frem og få ut info om hva vi gjør.

Fokus fremover blir å få økt aktivitet på trofebedømning og ressurspersoner til
prosjekter vi jobber med og får i fremtiden. Vi har dekket mange områder, men
på langt nær ikke alle. Vi trenger flere gode støttespillere også i tiden fremover.
Medlemmer og aktiviteter
Vi hadde ved utgangen av 2018 468 medlemmer. Våre aktiviteter har for det
meste vært på Messer. Her har vi vært representert på Camp Villmark og på INmessa i Namdalen.
Styret har avholdt 2 styremøter siste året. Det har vært enkeltpersoner som har
gjort en del jobb med høringer og det har vært skrevet en del innspill til aviser.
Disse innspillene har kommet på trykk noen ganger, mens det andre ganger ikke
er kommet på trykk. Dette er noe vi må bli flinkere med i fremtiden. Det har
vært mye korrespondanse via e-post mellom styret.
Styret takker alle medlemmer – gamle som nye – som har vist oss tillit i
det arbeidet vi gjør for jegere i Norge. En stor takk til
samarbeidspartnere som har stilt opp for oss på både saker vi er
involvert i og med gaver og premier.
Vi jobber på dugnad for «JEGERNORGE».

Styret

Ronny Wollert Andreassen

Thomas Fehn

Trond Livden

Klas Grave

Einar Mellomgård

Kjell Martin Lehre

Georg de Besche dy

Peder Ravnkleven

Regnskap 2018
REGNSKAP 2018
Inntekter
Medlemsinntekter
Andre inntekter –
Salg profilering
Renter
Salg gevirbedømming
Totalt inntekter

71140,50

67,56
71208,06

Utgifter
Kostnader Villmarksmesse
Andre kostnader Web
Reise
Trofé
Porto
Reklame
Profilering
Totalt kostnader

18008,08

48318,24
66326,32

Resultat 2018

4881,74

Balanse
Bankinnskudd

128770,33

Sum eiendeler

128770,33

Bokført egenkapital

199978,39

Årets resultat

4881,74

Sum egenkapital

204860,13

Styret
Ronny Wollert Andreassen

Trond Livden

Georg de Besche dy

Klas Grave

Einar Mellomgård

Thomas Fehn

Org.nr: 998 536 375

REVISJONSBERETNING 2018
Jeg er blitt bedt å se over årsregnskapet for Jegernes Interesseorganisasjon for regnskapsåret
2018. Henvendelsen kom på telefon i dag, og jeg har fått oversikt fra bank og
regnskapsoppsett som vedlegg til epost fra Ronny Wollert Andreassen.
Årsregnskapet er lite uoversiktlig da jeg ikke har sett bilag, men oversikt fra bank gir en
indikasjon på regnskapet. Bankens noteringer viser at det har vært inntekter på kr 71.208,06 i
løpet av året og kostnader på kr 66.326,32. Følgelig er det et overskudd på årets drift på kr
4881,74.
Overskuddet er tillagt egenkapitalen og er nå på kr 204860,13.
Såfremt ikke styret har andre opplysninger å legge til, mener jeg at regnskapet kan godkjennes
med de forbehold jeg må ta uten å ha sett bilagene fysisk.

Melbu, 4.2.2019

Gunnar Wollert Andreassen
revisor

Forslag til budsjett 2019
Beløp

Inntekter
Medlemskontingenter
Salg av reklameplass/materiell
Sum inntekter

80 000,00
25 000,00
105 000,00

Utgifter
Web, IT og medlemsregister
Kontor og porto
Messer og møter
Profilering
Regnskap
Styrets disposisjon
Sum utgifter
Overskudd

25
4
50
5
1
10
95
10

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Kommentar.
Vi skal få på plass et automatisk medlemsregister ila året. Dette vil bli en liten kostnad å opprette,
men vil lette mye av den jobben vi gjør. Her vil det også bli tilgjengelig med digitalt medlemskort og
en plattform for å kunne kommunisere direkte med medlemmer – alt dette gjennom en app.
For styret
Ronny Wollert Andreassen

Org.nr: 998 536 375

Vedlegg til årsmøtepapirer

Innkomne forslag
Forslag på endringer i Arbeids- og handlingsplan
Styret har kommet med forslag om at punkt 2 i handlingsplanen fjernes og at
punkt 3 endres til «for at ammunisjon med bly skal beholdes som rifle- og
hagleammunisjon»

Forslag på medlemmer til styret
Følgende forslag er kommet inn på medlemmer til styret
Trond Livden – Leder
Ronny Wollert Andreassen – Sekretær
Kjell Martin Lehre – Styremedlem 2
Thomas Fehn– Varamedlem 2
Alle velges for en periode på 2 år.

Det anmodes at det vedtas.

Det er ikke kommet inn andre forslag.

