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1. Åpning 

 

Det ble foretatt valg av referenter og to til å underskrive protokollen. 

Referenter: Nina Skjelbred og Anne Mette Sletthaug. Protokoll: Brit Elin 

Monsen og Inger Lise Hansen. Terje Rindalsholt ble valgt til ordstyrer.  

 

2. Konstituering 

 

Kåre Gade leste opp de formelle rammer rundt årsmøtet, fra avdelingens 

lover. Årsmøtet ble lovlig konstituert. 

 

3. Beretninger 

 

Det ble åpnet for kommentarer til beretningene. Det var ingen kommentarer. 

For utstillingskomitéen ble det lagt til at foreløpig overskudd for utstillingen 

2003 ser ut til å bli ca. 15 000. Beretningene ble enstemmig godkjent. 

 

4. Regnskap 

 

Kasserer Mette S Wold presenterte selv avdelingens regnskap. Klubbens 

totale overskudd ble noe lavere enn budsjettert, noe som hovedsakelig 

skyldes et underskudd i avdelingens styre. Dette skyldes igjen innkjøp av en 

bærbar PC som klubbens sekretær foreløpig disponerer. Regnskapet ble 

enstemmig godkjent. 

 

5. Kontingent.  

 

Det foreslås ingen forhøyelse av kontingenten.  

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

6. Budsjett 



 

Mette S Wold kommenterte budsjettet. Det ble påpekt opprettelse og 

vedlikehold av klubbens hjemmesider, samt innkjøp av en laserskriver. 

Jaktkomiteen opplyste om at budsjettet for NM i jakt holdes utenfor 

jaktkomiteens eget budsjett. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 

Innkomne saker:  

 

7. Bundet egenkapital 

 

Styrets forslag: ”Styrets foreslår å legge 12500 kroner til den bundne 

egenkapitalen, med bakgrunn i fjorårets årsmøtevedtak.” 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

8. Et sted å være 

 

Styrets forslag: ”Styret gis fullmakt til å arbeide videre med Bustingen og 

Håsken som alternativer til et sted å være.” 

 

Kåre Gade, Marit Hermansen og Liv McDowell redegjorde for bakgrunnen for 

forslaget, og for områdene det er snakk om. Jaktkomiteen meddelte at de er 

interessert i Statskogs tilbud om leie av Håsken-området, og at de har gitt 

Statskog beskjed om dette. Det ble kommentert fra salen at det ikke er 

realistisk å tenke seg utstillingsarrangementer eller andre større 

arrangementer der oppe. Det ble også sagt at Bustingen er mest realistisk 

pga. den høye aktiviteten til AJFF i Håsken. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

9. Valg 

 

Det ble foretatt skriftlig valg.  

Det var 24 stemmeberettigede personer tilstede.  

1 innsendt forhåndsstemme.  

 

Tellekorps ble valgt: Berit Skullestad, Ivar Haugen, Bjørg Gade 

Valget ble godkjent med følgende resultat: 

 

Styret: 



Leder Kåre Gade 25 stemmer  valgt for 1 år 

Henrik Eriksen 25   valgt for 2 år 

Mona Olsrød 22   valgt for 2 år 

Grete Nordengen 17   valgt for 1 år 

Bente Borlaug 16   valgt for 2 år 

 

 

Revisorer valgt for 1 år: 

Alfred Stensønes  21 

Marit Martinsen 20 

 

GF-representanter for 2003: 

Kåre Gade  24 

Nina Skjelbred 21 

Mona Olsrød 15 

 

GF vararepresentanter: 

Mette S Wold 12 

Liv McDowell 12 

Henrik Eriksen 9 

 

Valgkomité for 1 år: 

Liv McDowell  20 

Anne-Margrethe Bjørvik 20 

Wenke Gulbrandsen 19 

 

Vara for 1 år: 

Nina Skjelbred  4 
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