
 

 

 

GENERALFORSAMLING 2015 

 

Det innkalles til generalforsamling på BS-kontoret 

Mandag 29. februar 2016 kl 18.30  

 

Hopsfossen Næringspark, Wernerholmsvei 33, 1. etasje. 

 

 

 

 

SAKLISTE 

 

1. Åpning. Valg av møteleder, referent og 2 personer til undertegning av protokoll. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

3. Årsmelding. 

4. Kontingent for 2017 

5. Regnskap 2015 

6. Budsjett 2016 

7. Rapporter fra Kontroll- og revisjonsutvalget 

8. Valg 

 

 

Styret inviterer til en uformell prat med kaffe og noe å bite i etter årsmøtet. 

 



SAK 3  -  ÅRSMELDING  

 

Årsmøtet for 2014 ble holdt på BS-kontoret 2. mars 2015, med 15 medlemmer til stede. 

 

Kontrollutvalget påpekte at det er positivt at driften går i balanse, men at fisketilbudet er smalt 

og at varierte aktiviteter er viktig. 

 

I driftsåret 2015 har BS hatt følgende tillitsvalgte: 

Styre 

 Formann      Arne R Larsen  

 Sekretær og nestformann    Arne Matthiessen 

 Økonomiansvarlig    Geir Skagen 

 Styremedlem kommunikasjon  Endre Kvamme   

 Varamedlem kommunikasjon  Frank Haugsbø 

 Styremedlem dugnad    Jan Erik Eide 

 Varamedlem dugnad    Odd Rune Riska 

 Styremedlem aktivitet   Alf Christian Falck 

 Varamedlem aktivitet    Reidar Staalesen og Kjetil Sandven 

 Styremedlem fisketilbud   Erik Falck 

 Varamedlem fisketilbud   Johnny Donnè 

Kontroll og revisjonsutvalg 

 Ståle Melhus (leder), Bent Thomassen (revisor), Simen Sætersdal. 

Valgkomite 

 Endre Kvamme (leder), Alf Christian Falck, Ulrich Pulg. 

 

Ved årsskiftet har foreningen 276 medlemmer (mot 315 i 2014 og 316 i 2013). 

 

Styret har hatt 8 styremøter.  Det er gjennomført et ordinært driftsår.  Regnskapet viser et noe 

større underskudd enn budsjettert, men likviditeten er god. 

 

 

Arrangement og aktiviteter: 

Vårmøtet ble avholdt 11.mai.  Foredragsholdere: Ståle Melhus kåserte om Loen, og Ulrich 

Pulg orienterte om status for lakseelver på Vestlandet. 

 

Høstmøtet ble avholdt 17. november. Ståle Melhus guidet oss ned BS-sonene i Stryn, og 

Mark Taylor og Vidar Tøsse gav smakebiter av eksotisk fiske under andre himmelstrøk. 

 

Et kastekurs i Skjoldabukta ble gjennomført i mai. 

 

Det ble annonsert en ungdomstur på nettsiden (muligens med kort frist), men uten respons. 



 

Frank Haugsbø var tilstede på Åpen fiskedag i Vosso, og laget artikkel om dette til årboken. 

 

Årboken for 2015 har mange gode artikler og er større enn på mange år (88 sider).  Boken ble 

distribuert i desember.  Lay-out er som vanlig utført av Geir Goosen, med et svært vellykket 

resultat.  9 firma bidro med annonser.  

 

Internettsiden er omarbeidet og fornyet, og en ny facebookgruppe ble lansert i oktober.  

Aktiviteten på facebook følges av en egen administratorgruppe. 

 

 

Fisketilbud 

I 2015 kunne BS tilby lakse- og sjøørretfiske i Stryn (2 soner i Stryneelva), Loen (hele 

Loelva) og Eidfjord (noen døgn i Eio).   

 

I Stryn er det gjennomført generell rydding langs elven, og vedlikehold av båtene.  Vi har nå 5 

trebåter i Stryn. 

 

I Loen ble ordningen med rullering mellom sone 1 og 2 (annethvert døgn) videreført.  Dette 

bidrar til å øke bruken av øvre elv, og vurderes som vellykket både av oss og av grunneierne.  

I denne elven utføres dugnadsarbeidet av elveeierne.   

 

De siste årene har ledige kort i Stryn og Loen blitt solgt lokalt fra ca mai.  Hensikten med 

dette har blant annet vært å tilgodese lokalmiljøet, og erfaringene med dette er gode. 

 

I Vosso var det ikke ordinært kortsalg på grunn av spesielle fredningsbestemmelser og 

rammebetingelser.  Foreningen deltar aktivt i organisering og gjennomføring av prøvefiske.  

 

Foreningen har også båter ved Hopsfossen i Nordåsvannet, i Grimenvannet og i 

Haukelandsvannet, med tilgang til fritt fiske.  BS disponerer arealet under Hopsfossen, og 

medlemskort gir tilgang til fritt fiske her hele året.  Styret vil oppfordre til at båtene benyttes 

mer aktivt. 

 

 

Annet 

BS støttet aksjonen ”Redd villaksen” ved å gi 2 døgn på Stryn Øvre til villaksauksjonen. 

 

BS deltar i kommunens adopsjonsordning for vassdrag med et hovedfokus på Apeltun-

vassdraget.  Steinerskolen står for det aller meste av det praktiske arbeidet med 

biotopforbedring, tilsyn langs elven og ulike arrangementer, og arbeidet gir gode resultater 

både til vanns og til lands.   

 

Reidar Staalesen holdt innlegg på en forbundskonferanse på Flå i april. 

 



Vi har gitt innspill til et pågående reguleringsplanarbeid for Nordåsdalen og nedre del av 

Apeltunelven. 

 

BS trenger nye bidragsytere på ulike felter (bl.a. med arbeid knyttet til nettside, trykksaker og 

ungdomsaktiviteter), og styret vil på generelt grunnlag oppfordre interesserte medlemmer til å 

ta kontakt for en uforpliktende prat.    

 

 

Nærmere om BS sitt forhold til Norges Jeger- og Fiskerforbund  

BS gikk inn i NJFF i 1989, vedtok utmelding i 1998, og meldte seg inn på nytt fra året 2009.   

 

Styret registrerer at BS-medlemskapet i NJFF på nytt er blitt et diskusjonstema.  Forbundets 

regler slår fast at det ikke er mulig å være lokallagsmedlem uten samtidig å være 

forbundsmedlem (mens det tillates direktemedlemskap uten å gå via et lokallag).  Vi ser både 

at medlemmer forlater BS, og at potensielle nye medlemmer sitter på gjerdet.  Samtidig må 

det påregnes at en ny utmelding fra NJFF også kan være problematisk for andre medlemmer. 

Aktuelle problemstillinger som forårsaker debatt er blant annet forbundets holdninger til fang 

& slipp, til oppdrettsnæringens miljøutfordringer og til rovdyrforvaltning. 

 

Styret ønsker å bidra til en åpen debatt om spørsmålet.  Men denne diskusjonen trenger tid, og 

er derfor ikke årsmøtesak nå.  Det er derimot aktuelt å ta saken opp på et ekstraordinært 

årsmøte til høsten, for å avklare BS sitt forhold til NJFF for sesongen 2017 og framover.  

Styret oppfordrer til at denne diskusjonen videreføres på nettet. 

 

 

SAK 4 – KONTINGENT FOR 2017 

 

Etter at BS gikk inn i NJFF i 2009 er foreningens andel av den totale medlemskontingenten 

økt 1 gang (for året 2013 for hovedmedlem, pensjonist og sidemedlem).  Kontingenten er slik 

for de ulike medlemskategoriene: 

 

    Kontingent 2016  BS-andel                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hovedmedlem    875   285     

Barn/ungdom med tidsskrift 445   160     

Barn/ungdom uten  210   50     

Pensjonist/ufør med  515   80     

Familiemedlem uten  405   250     

Sidemedlem uten   485   330     

 

Styret ønsker ikke å øke kontingentsatsene.  Forslag til vedtak:   

Foreningens andel av medlemskontingenten beholdes uendret for 2017. 

 

Kontingenten tas opptil ny vurdering dersom BS velger å gå ut av NJFF etter et eventuelt 

ekstraordinært årsmøte (jf sak 3, siste del). 

 



SAK 5 – REGNSKAP 2015 

 

Regnskap og balanse er gjennomgått av styret og revisor, og legges fram på årsmøtet.  

Medlemmer som ønsker regnskapet tilsendt på forhånd kan kontakte BS-kontoret 

bskontor@sportsfiskere.no 

 

 

SAK 6 – BUDSJETT 2016 

 

Legges fram på årsmøtet. 

Medlemmer som ønsker budsjettforslaget tilsendt på forhånd kan kontakte BS-kontoret. 

 

 

SAK 7 – RAPPORTER FRA KONTROLL- OG REVISJONSUTVALGET 

 

Legges fram på årsmøtet. 

 

 

SAK 8 – VALG 

 

Valgkomiteens innstilling:        velges for: 

 Formann      Arne R Larsen   1 år 

 Sekretær     (Arne Matthiessen)  

 Økonomiansvarlig    Olav Jørstad   2 år 

 Styremedlem kommunikasjon  Alf Christian Falck  2 år  

 Varamedlem kommunikasjon  Frank Haugsbø  ikke på valg 

 Styremedlem dugnad    Endre Kvamme  2 år 

 Varamedlem dugnad    Jan Erik Eide   2 år 

 Styremedlem aktivitet   Peder Karlsson  2 år 

 Varamedlem aktivitet    Kjetil Sandven  ikke på valg 

 Styremedlem fisketilbud   Erik Falck   ikke på valg 

 Varamedlem fisketilbud   Viggo Andresen  2 år 

 

Kontroll og revisjonsutvalg 

 Leder      Ståle Melhus   2 år 

 Revisor     Bent Thomassen   2 år 

 Medlem     Simen Sætersdal  ikke på valg 

 

Årsmøtets representant til tildelingskomite 

 Arne R Larsen - ikke på valg (valgt for 3 år f.o.m. funksjonsåret 2015/fiskesesongen 2016) 

 

Styrets forslag til ny valgkomite presenteres på årsmøtet.  

mailto:bskontor@sportsfiskere.no

