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Årsmøteprotokoll	i	Vestre	Jakobselv	Jeger-	og	fiskeforening		
9.	mars	kl	18:00,	sted	Jakobselvkaia.		
		
	
Første	innkalling	var	17.	Februar,	men	grunnet	arbeidet	med	regnskap,	utsatte	styret	
årsmøtet	til	9.	Mars.		
	
Innkallingen	mangler	regnskap	og	revisjonsberetning	av	regnskap,	per	17.	februar.	
Dette	skyldes	at	revisor	måtte	trekke	seg	p.g.a	endringer	av	revisors	arbeidssituasjon	i	
eget	selskap.	Dette	ble	gjort	kjent	for	styret	den	13.	februar.	Styret	har	derfor	måtte	
oppnevne	ny	revisor.	Ny	revisor	ble	oppnevnt	den	14.	Februar,	etter	styremøtet	13.	
Februar.	Revisor	har	igangsatt	sitt	arbeid	17.	Februar.	Regnskapet	er	gjennomgått	av	
TK-	Regnskap	for	styret	og	vil	ettersendes	denne	årsmøteinnkallingen	når	beretningen	
foreligger.	Styret	beklager	denne	forsinkelsen.	Revisjonsberetning	og	regnskap	ble	sendt	
ut	20.	Feb.	2020.	
	
Saksliste	(saksdokumentene	er	lagt	til	under	sakslisten):		
	

1. Godkjenning	av	innkalling	og	dagsorden	
Årsmøtevedtak:		
Innkalling	og	dagsorden	godkjennes	–	Enstemmig.	

2. Valg	av	møtefunksjonærer		
Årsmøtevedtak:	
Møteleder:	Willy	Pedersen	
Sekretær:	Unni	Pedersen	Stock		
Til	å	underskrive	årsmøteprotokoll:	Håvard	Gaski	Breivik	og	Thomas	
Wickstrøm.		
-	Enstemmig.	

3. Årsberetning	
Årsmøtevedtak:	Årsberetningen	godkjennes	–	Enstemmig.	

4. Godkjenning	av	nye	vedtekter	
Endrigsforslag	fra	møteleder:”	Årsmøtet	skal	avholdes	innen	15	april.”		
	
Årsmøtevedtak:	Vedtektene	vedtas	og	trer	i	kraft	i	årsmøte	2020,	med	
tilleggs	endringen:	Årsmøtet	skal	avholdes	innen	15	april.	Årsmøtevedtak	
og	valg	av	nytt	styre	gjøres	i	henhold	til	nye	vedtekter.	Enstemmig.	

5. Innkomne	forslag:	Lik	pris	på	sesongkort	for	hytteeiere	i	Jakobselvdalen	bosatt	i	
Nord-Varanger.		
Fullmakter	med	underskrifter	ble	framlagt	for	årsmøtet.	Dette	for	å	stemme	over	
forslaget.	Fullmaktene	avvises	av	møteleder.	Stemmer	i	årsmøtet	gis	kun	ved	
personlig	oppmøte.	Styrets	innstilling	vedtas	mot	8	stemmer.	Total	26	medlemmer	
tilstede.		
Årsmøtevedtak:	Forslag	til	regelendring	støttes	ikke	–	mot	åtte	stemmer.		
	

6. Godtgjøring	styremedlemmer	
	
Styreleder	fratrådte	behandling	av	punkt	2	i	styresak	07/20.		
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Skriftlig	innkommet	endringsforslag	om	at	styreleder	får	20	000	kr	for	år	2020	og	
kr	10	000,-	for	år	2019.	Enstemmig	vedtatt	av	årsmøtet.	
	
Årsmøtevedtak:	Styrets	medlemmer	innrømmes	en	godtgjøring	for	sitt	
styrearbeid	i	form	av	sesongkort	for	fiskesesongen	2020.	Styreleder	
innrømmes	et	honorar	på	20	000	kr	for	år	2020	og	kr	10	000,-	for	år	2019	–
Enstemmig.	

7. Organisatoriske	målsetninger	
Tilleggsforslag	om	tilbud	om	Jegerprøvekurs	for	medlemmer.		
Årsmøtevedtak:	Organisatoriske	målsetningene	godkjennes.	Med	
tilleggsforslag	om	jegerprøve	kurs	for	medlemmer	-	Enstemmig.		

8. Regnskap	og	revisjonsberetning	
Årsmøtevedtak:	Regnskapet	godkjennes	med	revisors	anmerkninger	-	
Enstemmig.	

9. Budsjett	
Årsmøtevedtak:	budsjettet	godkjennes	med	endring	som	foreslått	tidligere	
med	ekstra	honorar	til	styrets	leder	-	Enstemmig.	

10. Valg.		
Årsmøtevedtak:	Valgkomiteens	innstilling	vedtas	-	Enstemmig.	
Nytt	styre:		
Willy	Pedersen																											Leder																					Valg	1	år	
Unni	Pedersen																											Nestleder														Valg	
Jan	Erik	Bjørkås																										Kasserer																	Valg	1	år	
May	Britt	Harila																									Sekretær																Valg	
Trond	A.	Bernhardsen	 										Styremedlem								Ikke	på	Valg	
Marit	Enochsen	Pedersen							Styremedlem										Valg			
Lars	Henriksen																											Styremedlem										Valg	
Lill	Johanne	Eliseussen													Revisor																					Valg	
Sten	Helge	Pedersen																Valgkomite														Valg	
Torbjørn	Bernhardsen													Valgkomite															Ikke	på	Valg	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 3	

Årsmøtesak	nr.	3/20:		

Årsberetning	2019	

Innledning	
Vestre	 Jakobselv	 jeger	 og	 fiskeforening	 (VJJFF)	 årsberetning	 for	 2019	 gjennomgår	
foreningens	 aktivitet	 for	 året	 2019.	 Foreningens	 økonomi,	 medlemsaktivitet,	 styrets	
arbeid,	 aktivitet	 innen	 foreningens	 interesseområder	 for	 jakt,	 fiske,	 kvinnetiltak	 og	
ungdomsarbeid	 gjennomgås.	 Årsberetningen	 redegjør	 også	 for	 fangststatistikk	 og	 vårt	
samarbeid	med	ulike	aktører	tett	tilknyttet	foreningen.	

Økonomi	og	regnskap		
VJJFF	 har	 i	 2019	 hatt	 en	 god	 økonomi	 siste	 halv	 år.	 Dette	 skyldes	 inntekter	 fra	
medlemskontingent	 og	 fiskekortsalg.	Medlemsinntektene	 til	 foreningen	 var	 i	 2019	 85	
600	NOK	 .	 Inntekter	 fra	 fiskekort	 salg	var	på	1	689	528	NOK.	Totalt	bruttoinntekt	 for	
2019	var	1	802	128	NOK.	
Foreningens	 samlede	 driftsutgifter	 for	 2019	 var	 1	 350	 980	NOK.	 Foreningens	 største	
driftsutgifter	 er	 lønn	 til	 dagligleder	 og	 fiskevakt	 totalt	 på	 393	 794	 NOK,	 samt	
forpaktningsavgift	på	514	244	NOK	og	provisjon	til	Elvefiske	AS	for	salg	av	fiskekort.		
	
Foreningens	 økonomi	 første	 halvår	 var	 svært	 utfordrende	 på	 grunn	 av	 underslag	 i	
foreningen.	Siktede	 i	saken	er	nå	dømt.	Økonomiske	krav	foreningen	har	til	siktede	vil	
blir	 fremmet	 av	 det	 nye	 styret.	 Fordringene	 som	 er	 direkte	 knyttet	 til	 underslaget	 er	
også	en	del	av	foreningens	årsregnskap.			
	
Styret	 innførte	 med	 bakgrunn	 i	 denne	 ekstraordinære	 situasjonen	 en	 restriktiv	
økonomistyring,	hvor	 lønn	til	ansatte	ble	prioritert.	Andre	tiltak,	herunder	vedlikehold	
og	driftsløsøre	ble	fryst	og	utsatt	til	forventet	bedring	av	den	økonomiske	situasjonen.			
	
Styret	har	også	innført	nye	økonomirutiner.	Herunder	har	vi	engasjert	TK	Regnskap	AS	
som	pr	dags	dato	fører	alle	våre	regnskaper,	foretar	betalinger	og	faktureringer.	Det	er	
innført	 reiseregningsrutiner,	 rutiner	 for	 rekvisisjoner	 og	 økonomirapporteringer	 til	
styret.		
	
Foreningen	har	betalt	kostnader	relatert	til	tidligere	år.	Kravene	har	til	sammen	utgjort	
kr	 730	745	NOK	 inkl.	 498	 423	 til	 FEFO.	 Videre	 har	TK	Regnskap	AS	 anbefalt	 styret	 å	
sette	 en	 ny	 startsaldo	 for	 foreningen	 fra	 og	 med	 regnskaps	 året	 2019.	 Her	 er	 alt	 av	
foreningens	eiendeler	lagt	til	grunn	for	ny	startsaldo.		
	
VJJFF	 gjør	 opp	 et	 driftsresultat	 på	 437	 787	 NOK	 for	 2019.	 Det	 relativt	 svake	
driftsresultatet	 skyldes	 oppgjør	 for	 tidligere	 utestående	 krav	 til	 foreningen,	
inkassosalærer	og	skyldige	renter	for	manglende	oppgjør.		
	

Medlemsaktivitet	
VJJFF	 har	 gjennom	 2019	 vært	 en	 aktiv	 forening.	 Foreningen	 har	 hatt	 en	 rekke	 ulike	
arrangementer	for	våre	medlemmer.	Herunder	fluefiskekurs,	damedøgn,	dugnadsarbeid	
og	aktiviteter	for	unge.	Viljen	blant	våre	medlemmer	til	å	stille	opp	på	dugnad	har	vært	
god	og	det	har	gitt	resultater.		
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Styret	har	hatt	ett	ønske	om	å	øke	medlemsaktiviteten	i	foreningen	har	derfor	besluttet	i	
styresak	 35/19:	 Endret	 bruk	 av	 vakthytte	 Brukulpen.	 Hytta	 innredning	 endres	 slik	 at	
hytta	 	 skal	 fungere	 som	 møtelokaler,	 samlingsted	 for	 medlemmer	 og	 besøkende,	
lagerplass,	 med	 hvilerom	 for	 fiskevakter.	 Målet	 er	 at	 hytta	 skal	 gjøre	 det	 mulig	 for	
foreningens	medlemmer	å	øke	aktiviteten	i	foreningen.		
	
Styret	har	også	innført	et	nytt	medlemssystem.	Vårt	nye	medlemssystem	gir	foreningen	
oppdaterte	 medlemslister,	 mulighet	 til	 å	 kontakte	 medlemmene	 direkte	 og	 digitale	
betalingsløsninger.	 Denne	 endringen	 har	 vært	 nødvendig	 for	 å	 sikre	 medlemmers	
rettigheter	 bedre,	 øke	 service	 for	 medlemmene	 og	 gi	 medlemmer	 lettere	 tilgang	 til	
informasjon	om	foreningens	aktiviteter.			
	

Styrets	arbeid	
Styret	har	bestått	av:	
Styreleder:	Willy	Pedersen		
Nestleder	og	kvinnekontakt:	Kathrine	Bangsund	Green	
Kasserer:	Gunn	Elin	Jakola	
Sekretær:	Ketil	Fredheim	
Fiskeutvalg:	Unni	Pedersen	Stock	
Jaktutvalg:	Trond	Atle	Bernhardsen	
Ungdomsutvalg:	Odd	Ricard	Larsen	
Styremedlemmer:	Jan-Eirik	Bjørkås	og	Lars	Henriksen		
	
Styreleder	 har	 valgt	 å	 organisere	 styrets	 arbeid	 gjennom	 et	 eget	 arbeidsutvalg	
bestående	av	styreleder,	nestleder	og	sekretær.	Utvalget	har	forberedt	sakene	som	har	
vært	 til	 behandling	 i	 styremøtene.	 Utvalget	 har	 på	 denne	 måten	 kunne	 følge	 opp	 de	
saker	som	har	hatt	behov	for	avgjørelser	i	styret,	i	tillegg	til	å	gi	en	effektiv	saksavklaring	
mellom	styremøtene.		
	
Styrearbeidet	har	vært	svært	omfangsrikt	og	styret	har	i	alt	hatt	6	styremøter	behandlet	
om	lag	60	saker	denne	styreperioden,	i	tillegg	til	at	styret	har	behandlet	enkeltsaker	per	
e-post	 av	 partiske	 årsaker.	 Bakgrunnen	 for	 dette	 er	 forhold	 tilknyttet	 endringen	 av	
driften	 av	 elveforpakningen,	 økonomirutiner,	 samt	 ordinære	 styresaker.	 Alle	
styresakene	er	protokollført	og	skal	legges	tilgjengelig	for	medlemmene	digitalt,	da	med	
unntak	 av	 de	 saker	 om	 omfatter	 ansettelsesforhold	 og	 forretningsmessige	 forhold,	 i	
løpet	av	2020.		
	
Styret	 opprettet	 to	 utvalg	 som	 fikk	 i	 oppgave	 å	 jobbe	 fram	 forslag	 til	 nytt	
kortsalgssystem	for	fiskekort	til	bosatte	utenfor	Finnmark	i	styresak:	28,	32	og	43	og	et	
utvalg	for	nye	vedtekter	for	VJJFF	i	styresak:	32	og	27.	Utvalg	for	nytt	system	for	salg	av	
fiskekort	 besto	 av	 Kathrine	 Bangsund	 Green	 (leder),	 Odd	 Richard	 Larsen	 og	 Jan-Eirik	
Bjørkås.	Utvalget	for	vedtekter	besto	av	Unni	Pedersen	Stock	(leder),	Gunn	Elin	Jakola	og	
Lars	Henriksen.	Styreleder,	sekretær	og	 leder	av	 fiskeutvalget	har	 i	 tillegg	vært	 i	møte	
med	Team	Jakobselv	om	de	foreslåtte	endringene	fra	utvalget.		
	
Styret	 har	 i	 løpet	 av	 året	 vedtatt	 ansettelser,	 sagt	 opp	 og	 inngått	 nye	 avtaler	 med	
kortutsalgssteder,	 utarbeidet	 nye	 rutiner	 for	 drift,	 deltatt	 på	 dugnader	 og	 holdt	
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kontakten	med	 ulike	 samarbeidsparter.	 Målet	 har	 hele	 veien	 vært	 å	 formalisere	 våre	
samarbeid,	 være	 en	konstruktiv	 samarbeidspart,	 en	 ansvarlig	 arbeidsgiver,	 samt	 sikre	
god	drift	av	vassdraget,	i	henhold	til	Forpaktningsavtalen	med	FEFO,	og	foreningen.			
	
Styret	 er	 av	 den	 oppfatning	 at	 mye	 arbeid	 er	 gjort	 dette	 året,	 men	 er	 opptatt	 av	 å	
formidle	at	det	ennå	gjenstår	flere	oppgaver	som	må	fullføres	kommende	styreperiode.	
Eksempler	 på	 dette	 er	 ferdigstillelse	 av	 inngått	 kjøpsprosess	 av	 eiendom	 samt	 en	
virksomhetsplan	for	elveforpaktingen	i	henhold	til	forpaktningsavtalen	med	FEFO.		
	
Styret	og	styreleder	har	jobbet	tett	sammen	med	daglig	leder	dette	året.	Dette	har	vært		
nødvendig	 for	 å	 sikre	 kontinuitet,	 kompetanse	 og	 en	 god	 gjennomføringen	 av	
fiskesesongen.	Daglig	leder	har	bidratt	sterkt	til	en	god	forpakning	av	vassdraget	i	2019.	
Styret	takker	begge	foreningens	ansatte	for	jobben	gjort	for	VJJFF	i	2019.		
	
Odd	 Ricard	 Larsen	 trakk	 seg	 som	 styremedlem	 i	 Januar	 2020	 og	 det	 samme	 gjorde	
revisor	Bjørnar	Pedersen.	Sist	nevnte	på	grunn	av	ny	stilling	i	selskapet	hvor	VJJFF	har	
pant	i	aksjene	til	selskapet.		
	
Styret	takker	alle	våre	frivillige	fiskevakter	og	de	som	har	stilt	opp	på	en	rekke	dugnader	
gjennom	hele	året.		
	
Styret	vil	også	takke	alle	våre	samarbeidspartnere	for	et	godt	og	konstruktivt	samarbeid	
i	2019,	og	da	særlig	TK	Regnskap	AS	og	FEFO.		
	
	

	

Foreningens	interesseområder			
	

Damedøgn		
20	juli	ble	det	arrangert	damedøgn.		Båtkulpen	ble	stengt	i	god	tid	før	damedøgnet	og	
fisket	startet.		Her	skulle	laksen	få	hvile	for	så	skape	action	til	damene.	
Det	ble	ett	flott	damedøgn	med	bål,	mat,	fiskekurs	med	Morten,	bading	og	ikke	minst	
laksefangster,	totalt	7-8	lakser	ble	tatt.		Ingvild	fikk	første	og	største	laks,	og	stakk	av	
med	begge	premiene.		Premiene	var	gavekort	fra	Sport	og	Fritid	og	flueboks	med	fluer	
levert	av	Ketil	Fredheim	ved	www.kvalitetsfluer.no	
	

Jaktutvalget	
VJJFF	 Jaktutvalg	 har	 i	 mars	 2019	 gjennomført	 møte	 med	 Fefo	 sammen	med	 Tana	 og	
Nesseby	 jeger	og	 fisk.	Her	ble	det	 besluttet	 at	 fellingskvote	 for	perioden	2019	–	2022	
skal	være	104	dyr	i	Vadsø	Kommune.	I	mai	ble	det	avholdt	elgtildeling	i	Vadsø	kommune	
på	Bajazzo	sammen	med	Vadsø	Jeger	og	fisk.		

Ungdomsutvalg		
Ungdomsutvalget	har	ikke	hatt	aktivitet	denne	årsmøteperioden.	Vi	har	likevel	deltatt	på	
fluekaste	kurs	i	regi	av	Vestre	Jakobselv	ungdomsskole.		
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Fiskeutvalg		
Det	var	en	flott	start	på	sesongen,	aldri	før	har	det	vært	så	mange	fiskere	og	mennesker	
langs	 elva	 på	 åpningsdøgnet	 1.	 juni.	 	 Det	 var	 god	 stemning	 rundt	 alle	 bål	 og	
forventningene	var	høye.	
	
Det	skulle	ikke	ta	lang	tid	før	det	var	søt	musikk	i	snella	til	Tobias	Davidsen.		Han	landet	
årets	første	fisk	kl.	00:28,	på	7	kg.		Gratulerer	Tobias.	
	
Årets	 største	 laks	 ble	 fanget	 av	Øystein	Nilsen,	 ett	 prakteksemplar	 av	 en	 laks	 på	 hele	
17,2	kg,	Gratulerer	Øystein.	
	
2019	 var	 ett	 stor	 lakseår	med	 flere	 flotte	 fangster	 på	 over	 10	 kg.	 	 Sesongen	 var	 også	
utfordrende	 da	 det	 var	 mindre	 laks	 i	 elva,	 i	 forhold	 til	 de	 siste	 sesongene.	 	 Dette	
gjenspeiler	seg	på	den	totale	fangsten,	både	på	antall	fanget	fisk	og	kilo	fanget.		Totalt	ble	
det	fanget	laks	på	6510kg,	fordelt	på	2232	lakser	med	en	snittvekt	på	2,91kg.	 	Det	blir	
spennende	å	se	utviklingen	og	hvordan	2020	sesongen	blir.	
	
Foreningen	var	 i	 en	kort	periode	nødt	 til	 å	 stenge	Båtkulpen	og	Evjen	Holla.	 	Grunnet	
dårlige	prognoser	mtp.	Midtveis	rapportering	om	å	nå	gytebestand	mål,	samt	det	samlet	
seg	store	mengder	av	laks	i	disse	kulpene.	
	
2019	var	også	ett	år	med	mye	russerlaks	i	elva.		Tidlig	i	sesongen	vikk	VJJFF	meldinger	
fra	 fiskere	 som	 hadde	 observert	 russerlaks	 i	 elva.	 	 Foreningen	 responderte	med	 å	 ha	
dykkere	 i	 elva	 i	 sone	 1,	 og	 kunne	 bekrefte	 oppgang	 av	 russer	 laks.	 	 Det	 ble	 iverksatt	
garnfiske	i	forsøk	på	å	ta	ut	disse	på	dugnad	av	foreningens	medlemmer.	 	VJJFF	takker	
alle	 sammen	 som	 stilte	 opp	 gjennom	 sesongen.	 	 Foreningen	 har	 gjort	 seg	 mange	
erfaringer,	og	vi	må	være	på	vakt	kommende	sesonger	med	ny	oppgang	av	russer	laks.	
	
Årets	 vakthold	 har	 bestått	 av	 Odd	 Letho	 og	 frivillige	 vakter.	 	 Morten	 Diediskis	 har	 i	
perioder	 funger	 som	 fiskevakt,	 samt	 hatt	 andre	 arbeidsoppgaver	 knyttet	 opp	 mot	
administrative	 funksjoner.	 	 Det	 er	 ingen	 større	 forstyrrelser	 i	 elva	 i	 år,	 foruten	
fiskevaktene	har	hatt	noen	få	fiskere	som	har	glemt	å	kjøpe	fiskekort.	
	

Utbedring	fisketrapp	i	Tredjefossen.		
VJJFF	 gjennomførte	 oppgraderinger	 av	 fisketrappen	 i	 Tredjefossen.	 Det	 ble	 bygget	
støttemur	og	 forhøyning	av	 eksisterende	øverste	 trapp.	Dette	 for	bedre	 å	kunne	 styre	
vanngjennomstrømningen	i	fisketrappen.		
	
Prosjektets	totale	kostnad,	da	medregnet	dugnadstimer,	antall	timer	ført	i	prosjektet	av	
våre	ansatte,	materialkostnader	og	administrative	kostnader	beløp	seg	på	80.467	NOK.	
Material	kostnadene	var	til	sammen	36.037	NOK.	Antall	 timer	 ført	 i	prosjektet	av	våre	
ansatte,	administrative	kostnader	 (5%),	 samt	dugnadstimer	utgiftsført	 i	prosjektet	var	
til	sammen	44.430	NOK.	
	
FEFO	 støttet	 prosjektet	 23.310	 NOK	 og	 dekte	 da	 om	 lag	 halve	 materialutgiftene	 til	
prosjektet.		
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Prosjektet	 i	 er	 ferdig	 stilt	 og	 sluttrapport	 er	 oversendt	 FEFO.	 Arbeidet	 ble	 utført	 av	
betalte	fiskevakter	samt	dugnadsinnsats	av	frivillige.		Tusen	takk	for	innsatsen.	
	
VJJFF	takker	for	2019	sesongen,	og	sees	snart	igjen	i	en	spennende	2020	sesong.	

Fangststatistikk	
	
Total	fangst	2019	(fangstrapp.no)	

Laks	<	3kg	 3kg	<=	Laks	<	
7kg	

Laks	>=	7kg	 Sum	laks	 Sjøørret	 Sjørøye	 Pukkellaks	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

1537	 2891	 560	 2324	 135	 1295	 2232	 6510	 16	 21	 3	 3.5	 616	 903	

	
Avlivet	fisk	2019:	

Laks	<	3kg	 3kg	<=	Laks	<	
7kg	

Laks	>=	7kg	 Sum	laks	 Sjøørret	 Sjørøye	 Pukkellaks	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

1	213	 2	273	 348	 1	425	 79	 762	 1	640	 4	461	 11	 15	 1	 2	 616	 903	

	
Gjenutsatt	fisk	2019:	

Laks	<	3kg	 3kg	<=	Laks	<	
7kg	

Laks	>=	7kg	 Sum	laks	 Sjøørret	 Sjørøye	 Pukkellaks	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

324	 618	 212	 899	 56	 533	 592	 2	049	 5	 6	 2	 1.2	 -	 -	

	
Total	fangst	2018	

Laks	<	3kg	 3kg	<=	Laks	<	
7kg	

Laks	>=	7kg	 Sum	laks	 Sjøørret	 Sjørøye	 Pukkellaks	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

1139	 2048	 1362	 6501	 133	 1157	 2634	 9706	 22	 22	 2	 1.2	 -	 -	

	
Avlivet	fisk	2018:	

Laks	<	3kg	 3kg	<=	Laks	<	
7kg	

Laks	>=	7kg	 Sum	laks	 Sjøørret	 Sjørøye	 Pukkellaks	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

816	 1	477	 735	 3	442	 65	 562	 1	616	 5	481	 13	 13	 1	 0.6	 -	 -	

	
Gjenutsatt	fisk	2018:	

Laks	<	3kg	 3kg	<=	Laks	<	
7kg	

Laks	>=	7kg	 Sum	laks	 Sjøørret	 Sjørøye	 Pukkellaks	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

Antall	 Vekt	
kg	

323	 571	 627	 3	059	 68	 595	 1	018	 4	225	 9	 9	 1	 0.6	 -	 -	

	

	

Kortsalgsystem	og	kortsalgssteder	
	
VJJFF	inngikk	avtale	med	Elvefiske	AS	om	organisering	av	slag	av	fiskekort.	Avtalen	er	en	
to	 års	 avtale.	 Avtalen	 innebar	 et	 nytt	 kortslagssystem,	 da	 forrige	 leverandør	 kun	 var	
operativt	 sesongen	 2018.	 Implementeringen	 av	 nytt	 system	 måtte	 skje	 svært	 raskt.	
Dette	medførte	utfordringer,	både	for	fiskere,	Elvefiske	AS,	foreningen	og	utsalgssteder.	
Styret	oppfatter	at	de	utfordringer	som	kom	løpet	av	sesongen	ble	søkt	løst	fortløpende	
og	dialogen	og	samarbeidet	med	Elvefiske	AS	var	godt	og	konstruktivt.		
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Kortsalgsstedene,	bedriftene	i	Team	Jakobselv,	Varanger	Sportslager	AS,	Sport	og	Fritid	
AS	og	Campingen	fulgte	inngåtte	avtaler	med	VJJFF	opp	på	en	god	måte.	Styret	opplevde	
samarbeidet	som	konstruktivt		og	godt	gjennom	sesongen.		
	
	
Styret	 takker	 for	 samarbeidet	 og	 tilliten	 vi	 har	 hatt	 denne	 årsmøteperioden.	
Årsmøteperioden	 har	 vært	 preget	 mye	 arbeidet	 fra	 styrets,	 våre	 ansattes	 og	
medlemmenes	side,	noe	styret	mener	har	vært	gjort	på	en	god	måte.		
	
For	Styret	
	
Willy	Pedersen		
Styreleder		
	
Sted/Dato:		
Vadsø	13.	Februar	2020		
	
	
	
Årsmøtesak	nr.	3/20:		
	
Godkjenning	av	nye	vedtekter	
	
VEDTEKTER	for	VESTRE	JAKOBSELV	JEGER-	OG	FISKEFORENING	
																	
ORG.NUMMER	875	764	632	
Stiftet	den	21.mars	1950	
Siste	tilgjengelige	endring	09.03.2020	
	
§	1	FORENINGENS	NAVN	OG	FORMÅL	
Foreningens	navn	er:		
Vestre	Jakobselv	Jeger-	og	Fiskeforening.	
	
Foreningens	formål	er:	
Ivareta	allmennhetens	interesser	i	spørsmål	vedrørende	jakt,	sportsfiske	og	friluftsliv.	
	
•	Å	knytte	jegere,	fiskere	og	andre	interesserte	sammen	i	felles	arbeid	for	å	øke	vilt-	og	
fiskebestanden	ved	positive	tiltak	innen	viltstell,	fiskestell	og	naturvern	for	øvrig.	
	
•	Å	 innarbeide	 i	den	allmenne	bevissthet	økt	 forståelse	 for	menneskets	ansvar	 for	den	
levende	natur,	herunder	å	arbeide	for	 fremme	av	ansvarsbevisst	 jakt,	 fiske	og	ferdsel	 i	
skog	og	mark,	og	respekt	for	landets	jakt,	fiske	og	friluftslovgivning.	
	
•	 I	 særlig	 grad	 å	 legge	 forholdene	 til	 rette	 for	 positiv	 aktivitet	 for	 ungdom,	 slik	 at	
friluftsliv	kan	være	et	reelt	alternativ.	
	
§	2	FORENINGENS	ORGANISASJON	
Enhver	borger	som	er	interessert	i	foreningens	formål,	og	som	godkjennes	av	styret,	kan	
bli	medlem.	Utmeldelse	av	foreningen	skal	skje	skriftlig	til	styret	innen	årets	utgang.	
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Foreningens	æresmedlemmer	tilstås	fritt	medlemskap	som	hovedmedlem	og	med	gratis	
fiskekort	i	de	elvene	foreningen	forpakter.	
	
§	3	MEDLEMMENES	PLIKTER	
Medlemmer	 som	gjør	 seg	 skyldig	 i	 overtredelse	 av	 jakt-	og	 fiskelovgivningen,	 eller	 på	
annen	måte	ved	sin	opptreden	skader	 foreningen	og	dens	 formål,	 kan	 suspenderes	av	
styret	for	kortere	eller	lengre	tid.	
	
Vedkommende	 medlem	 har	 rett	 til	 å	 forelegge	 sin	 sak	 for	 årsmøtet	 som	 treffer	
beslutning	med	2/3	flertall.	
	
Øvrige	plikter	er	hjemlet	til	de	enhver	gjeldende	retningslinjer	for	forpaktning	av	
anadrome	vassdrag	på	Finnmarkseiendommen.	
	
§	4	FORENINGENS	LEDENDE	ORGAN	
Foreningens	ledende	organer	er:		
Ordinært	årsmøte	
Ekstraordinært	årsmøte		
Styret		
	
§	5	STYRET	
Foreningen	ledes	av	et	styre	på	7	medlemmer.	Medlemmene	velges	av	ordinært	årsmøte	
for	2	år	ad	gangen	ved	den	valgform	som	ansees	 for	hensiktsmessig.	Skriftlig	valg	kan	
forlanges.	
	
Styrets	medlemmer	er:	
•	Leder	
•	Nestleder	
•	Kasserer	
•	Sekretær	
•	3	styremedlemmer	
	
§	6	STYREMØTER	
Styremøter	 avholdes	 når	 lederen	 bestemmer,	 eller	 når	 det	 forlanges	 av	 minst	 4	
styremedlemmer.	Styret	er	beslutningsdyktig	når	minst	4	medlemmer	møter.	Beslutning	
fattes	ved	simpelt	 flertall.	Ved	stemmelikhet	har	styreleder	dobbelstemme.	Styremøter	
skal	protokolleres.		
	
§	7	STYRETS	PLIKTER	
Styret	skal:	
1.	Ivareta	foreningens	anliggende,	forvalte	dens	midler	og	håndheve	vedtektene	
2.	Kontrollerer	lister	over	foreningens	medlemmer	
3.	Forelegge	årsmøtet	beretning	om	foreningens	virksomhet	siden	siste	
årsmøte,	revidert	regnskap	for	kalenderåret,	samt	budsjettforslag	og	
arbeidsprogram	for	kommende	år.	
4.	Foreta	utnevning	av	eventuelle	æresmedlemmer	i	forbindelse	med	årsmøtet,	
foreta	fordelinger	av	andre	påskjønnelser.	
5.	Anmelde/innrapportert	ulovlig	jakt	og	fiske.	
6.	Styret	skal	føre	protokoll	som	bl.a.	skal	inneholde	de	vedtak	styret	fatter.	
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	Protokoll	skal	ha	fortløpende	saksnummer,	og	skal	underskrives	av	de	som	er	
	til	stede.	
7.	Velge	andre	utvalg	som	viser	seg	nødvendig.		
8.	Fordele	oppgaver	særskilt	mellom	styrets	medlemmer	innenfor	jakt,	fiske	og	
	barne/ungdoms-	og	kvinnekontakt	
9.	Styret	skal	forholde	seg	lojalt	til	forpaktningskontrakt	for	FeFos	fiskerett	i	
	Vestre	Jakobselv	og	Retningslinjer	om	forpaktning	av	anadrome	vassdrag	på	
	Finnmarkseiendommen.	
10.	Styret	kan	ansette	dagligleder,	og	eller	opprette	andre	stillinger	for	å	sikre	
nødvendig	oppfølging	av	forpakningen	av	vassdraget.	
	
§	8	ORDINÆRT	ÅRSMØTE	
Ordinært	årsmøte	skal	holdes	hvert	år	innen	15.mars.	
Det	 innkalles	 av	 styret	 med	 minst	 3	 ukers	 varsel,	 og	 medlemmer	 gjøres	 her	
oppmerksom	på	at	saker	som	ønskes	behandlet	av	årsmøtet	må	være	innsendt	til	styret	
inne	2	uker	 før	møtet.	Saker	som	ikke	er	oppført	på	dagsorden	kan	 ikke	behandles	på	
møtet	med	mindre	styret	foreslår	saker	fremmet	og	slikt	forslag	vedtas	med	2/3	flertall	
av	 de	 avgitte	 stemmer.	 Forslag	 til	 vedtektsendringer	 kan	 kun	 behandles	 av	 ordinært	
årsmøte	 og	 krever	 minst	 2/3	 av	 de	 avgitte	 stemmer	 for	 å	 bli	 vedtatt.	 Det	 skal	 føres	
protokoll	for	årsmøtet	som	skal	underskrives	av	to	valgte	
	årsmøtedeltakere	sammen	med	styreleder.	
	
Det	ordinære	årsmøtet	skal:	
1.	Gjennomgå	og	treffe	beslutning	om	styretsberetning	og	foreningens	
virksomhet	i	foregående	kalenderår/periode.	
2.	Gjennomgå	og	treffe	beslutning	om	foreningens	regnskap	for	foregående	
kalenderår.	
3.	Behandle	styrets	budsjettforslag	og	eventuelle	arbeidsprogram.	
4.	Fastsette	medlemskontingenten.	
5.	Ha	tilsyn	med	at	tidligere	fattede	vedtak/beslutninger	er	utført	i	
overenstemmelse	med	forutsetningene.	
6.	Godkjenne	styrets	utnevnelse	av	eventuelle	æresmedlemmer	og	andre	
påskjønnelser	til	medlemmer	som	er	vedtatt	av	styret.	
7.	Velge	styrets	leder	og	styremedlemmer.	
8.	Velge	1	revisor.	
9.	Velge	valgkomitè	på	2	medlemmer	
10.	Behandle	og	avgjøre	de	innkomne	saker	som	for	øvrig	måtte	være	nevnt	i	
	innkallingen.	
	
§	9	EKSTRAORDINÆRT	ÅRSMØTE	
Ekstraordinært	 årsmøte	 innkalles	 når	 styret	 finner	 det	 nødvendig,	 eller	 hvis	 det	
forlanges	 skriftlig	 av	 1/3	 av	 medlemmene.	 Det	 innkalles	 med	 samme	 varsel	 og	 på	
samme	måte	som	bestemt	for	ordinært	årsmøte.	Ekstraordinært	årsmøte	protokolleres.	
	
§	10	STYREHONORAR	
Årsmøtet	 vedtar	 godtgjørelser	 for	 styrets	 medlemmer	 etter	 forslag	 fra	 styret.	
Godtgjørelsen	skal	stå	i	rimelig	forhold	til	arbeidet	som	medfølger	styrevervet.	
	
§	11	MISLIGHOLD	OG	STRAFF	
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	Medlemmer	og	styremedlemmer	som	på	misligholder	sine	plikter	etter	disse	
vedtekter,	foreningens	forskjellige	regler	og	forskrifter,	samt	de	beslutninger	fattet	av	
foreningens	årsmøte	eller	av	styret,	kan	sies	opp	av	styret.	Styret	skal	gi	skriftlig	
advarsel	før	oppsigelse	gis.	
Hvis	noen	gjør	seg	skyldig	i	underslag	av	midler	eller	løsøre	som	tilhører	Vestre	
Jakobselv	Jeger	og	Fiskeforening,	eller	fra	de/dem	foreningen	handler	på	vegne	av,	
eller	på	annen	måte	gjør	seg	skyldig	i	straffbare	handlinger,	må	det	på	regnes	å	bli	
politianmeldt	uten	varsel.	
	
§	12	HABILITET	
	Et	styremedlem	skal	ikke	delta	i	behandlingen	eller	avgjørelsen	av	spørsmål	som	har	
	særlig	betydning	for	egen	del	eller	for	noen	nærstående.	Et	styremedlem	som	anses	å	ha	
fremtredende	personlig	eller	økonomisk	særinteresse	i	saken.	Jf.	Forvaltningslovens	§	6,	
er	å	betrakte	som	inhabil.	Vedtak	om	inhabilitet	avgjøres	av	styret,	og	eller	av	årsmøtet.		
	
§	13	ØKONOMI	
Styret	har	plikt	til	å	påse	at	bokføring	og	formuesforvaltning	er	gjenstand	for	
betryggende	kontroll.	Regnskapet	skal	følge	kalenderåret	og	skal	avsluttes	senest	3	
mnd	etter	dets	utgang.	Styret	skal	ha	ekstern	regnskapsfører	som	skal	forestå	
økonomisk	utførelse	for	foreningen.	Regnskapsfører	kan	møte	styremøter/årsmøter	
med	talerett,	men	ikke	stemmerett.	Revisoren	skal	avgi	egen	beretning.	
	
Etter	avtale	dekker	foreningen	utgifter	for	representanter	til	kurs,	samt	reiseutgifter	
som	 styrets	 medlemmer	 og	 andre	 medlemmer	 har	 ved	 ivaretakelse	 av	 foreningens	
interesser.	
	
Kassererfunksjonen	 i	 foreningen	 skal	 være	 et	 bindeledd	 mellom	 forening	 og	
regnskapsbyrå.		
	
§	14	KONTINGENT	
Kontingenten	faktureres		innen	april	måned.	Medlemmer	som	ikke	har	betalt	kontingent	
for	foregående	år,	betraktes	som	utmeldt	av	foreningen.	
Medlemskap	 kan	 imidlertid	 gjenopptas	 så	 snart	 skyldig	 kontingent	 er	 betalt,	 eller	 ny	
innmelding	foretatt.	
	
§	15	FORENINGENS	OPPLØSNING	
Ved	 oppløsning	 av	 foreningen	 skal	 dette	 skje	 etter	 forslag	 fra	 styret.	 Forslaget	 skal	
behandles	 av	 to	 påfølgende	 ordinære	 årsmøter.	 Vedtaket	 om	 oppløsning	 krever	 2/3	
flertall	 gjort	 i	 to	 påfølgende	 ordinære	 årsmøter.	 Ved	 oppløsning	 av	 foreningen	 skal	
eiendeler	 og/eller	midler	 i	 foreningens	 eie	 tilfalle	 en	 organisasjon	 etter	 vedtak	 gjort	 i	
siste	ordinære	årsmøte.	
***	
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Årsmøtesak	nr.	5/20:	
	
Innkomne	forslag:		
Lik	pris	på	sesongkort	for	hytteeiere	i	Jakobselvdalen	bosatt	i	Nord-Varanger.		
	
Reglene	for	sesongkort	må	endres	slik	at	hytteeiere	i	Vestre	Jakobselv,	bosatt	i	nord	
Varanger	og	medlemmer	av	Vestre	Jeger	og	Fiskeforening	har	lik	pris	som	fastboende	i	
Vadsø	Kommune.	
	
Årsmøtesak	nr.	6/20:	
	
Godtgjøringer	styremedlemmer	
Styrets	medlemmer	innrømmes	en	godtgjøring	for	sitt	styrearbeid	i	form	av	sesongkort	
for	fiskesesongen	2020.	Styreleder	innrømmes	en	godtgjøring	på	20.000	NOK.	Dette	for	
årene	2019	og	2020.	
	
Årsmøtesak	nr.	7/20:		
	
Organisatoriske	målsetninger	for	2020	
	
VJJFF	har	som	mål	å	gjennomføre	følgende	medlemstiltak/aktiviteter:	
	
-	Tilbud	om	i	kurs	om	partering	og	behandling	av	storviltkjøtt,	for	medlemmer.		
-	Tilbud	om	i	kursing	i	leirdueskyting	for	medlemmer	
-	Tilbud	om	fluekastekurs	for	ungdommer	og	medlemmer.	
-	Tilbud	om	fluebindekurs	for	medlemmer.	
-	Tilbud	om	Damedøgn,	hvor	foreningen	lukker	Båtkulpen	og	Espensenkulpen	for	
kvinnelige	medlemmer	i	Båtkulpen,	og	andre	besøkende.		
	
Tilbudene	arrangeres	av	styret	i	lag	med	daglig	leder	og	medlemmer	av	VJJFF.	
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Årsmøtesak	nr.	8/20:	
	
Regnskap	2019	og	revisjonsberetning	



	 14	

  



	 15	

  



	 16	

  



	 17	

  



	 18	

  



	 19	

  



	 20	

  
  
	
	
	



	 21	

Revisjonsberetning:	
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Årsmøtesak	nr.	9:	
	
Budsjett	2020	
	

  
REGNSKAP  Budsjett Budsjett 

Konto  
nr   2019 2019 2020 
  Driftsinntekter       
3200  Salg Fiskekort -1 689 528 -1 400 000 -1 500 000 

3900  Annen driftsinntekt -27 000 -200 000 -150 000 
3910  Medlemskontigent -85 600 -66 000 -75 000 

  Sum driftsinntekter -1 802 128 -1 666 000 -1 725 000 
  Driftskostnader       

5000  Lønn, styrehonorar 393 794  208 500  234 000  
6000-
6010 Avskriving 55 450    55 450  

          
          
  Annen driftskostnad       

6300  Leie lokale 3 000    0  
6320  Renovasjon 674    0  
6340  Lys og varme 11 155  10 800  12 000  
6490  Leie Postboks 1 595      
6495  Forpaktningsavgift 514 244  590 000  525 000  
6540-
6560 Verktøy, driftsmaterialer, inv. 61 124  23 500  49 400  
6570  Arbeidsklær 22 724  12 000  5 000  
6690  Rep og vedlikeh./prosjekt 7 315    150 000  
6710  Regnskapsførsel og gebyr POGO 68 671  43 750  35 000  
6725  Honorar juridisk bistand 29 094  20 000    
6790  Provisjon Elveguiden/andre 83 865  59 400  60 000  
6800-
6860 Kontorrek, lisenser, møter kurs 9 228    65 000  

6900  Telefon 12 302  7 200  18 700  
7000-
7021 Bilkostn, drivstoff vedl.hold 33 277  7 000  35 000  

7040  Forsikring ATV 16 388  11 000  15 000  
7090-
7321 Bilgodtgj./diett/annonse/gaver 11 807      

7500  Forsikring   9 823  16 622  10 000  
7750  Eiendoms og festeavgift 1 653    2 000  
7770  Bank og kortgebyr 1 420    2 000  
7790  TV Kostn. (Canal Digital) 2 377  5 280    
7795  Kostnader 2016 - 2018   100 000    

  Sum annen driftskostnad 1 350 980  1 115 052  1 273 550  
          
  Driftsresultat -451 148 -550 948 -451 450 
          
  Annen renteinntekt       
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