
Referat fra Drammen Sportsfiskeres 80. ordinære årsmøte. 

 

12. Mars 2015. Sted Piscatoribus Sacrum 

 

Årsmøtet begynner med et minutts stillhet 

 

1. Åpning 

Dagsorden godkjent  

 

2. Valg av dirigent 

Torgeir Gustavsen 

 

3. Valg av Referent 

Lars Erik Moen og Kristoffer Jakobsen 

 

4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

Egil Alfsen og Knut Kaalstad 

 

5. Valg av tellekorps på tre medlemmer 

Espen Smith 

Per Øyvind 

Rolf Nyborg 

 

6. Årsberetninger 

- Fiskestell: Godkjent 

  Ingen bemerkninger. Årsmøte applauderer komiteens innsats 

- Sportsfisker’n: Godkjent 

  Ingen bemerkninger 

- Vannmiljø: Godkjent 

Ingen bemerkninger. Formann takker utvalget for utmerket arbeid 

- Casting: Godkjent 

  Det oppfordres til deltagelse. Arragemnentene er åpne for alle 

  Castingruppa kan vise til gode resultater internasjonalt. 

- Fluegruppa: Godkjent 

Ingen Bemerkninger 

- Havfiske: Godkjent 

 Ingen bemerkninger 

- Huskomiteen: Godkjent 

 Ingen bemerkninger: Takk til Rolf, Berit og Egil for innsatsen på kastekurset til 

Invicta 

- Sport: Godkjent 

  Ingen Bemerkninger 

 

- Representantskapet: Godkjent 



  Ingen Bemerkninger  

- Søltjørna: Godkjent 

Ingen bemerkninger. Formannen oppfordrer til økt bruk av hytta. Kommentar 

angående  

- Vrangen: Ingen beretning innlevert styret. 

- Styret: Godkjent 

 Bemerkninger: Veterantreff- dersom veteraner føler seg forbigått mtp  

hedersbevisninger og oppmerksomheter. Veteraner oppfordres til å henvende seg til 

Representantskapet om så skulle være tilfelle. 

Det mangler en takk til Lier kommune i siste avsnitt. Årsberetning rettes. 

  

7. Regnskaper og budsjett 

 

Regnskap: 

 

- Fiskestell: Godkjent 

 Prosjekter som ikke er avsluttet påvirker resultatet. Revisjonserlæring opplest. 

- Fluegruppa: Godkjent 

Revisjonserlæring opplest. Manglene bilag må rettes.  

Kommentar angående underskudd. Regnskapet viser underskudd pga jubileumsåret 

- Castinggruppa: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

 Ingen kommentarer 

- Vannmiljø: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

Kommentar angående manglene bilag post 7200( Biologisk rapport angående Damtjern 

er oversendt, men ikke bilagsført ). Vannmiljø bruker av prosjektmidler, noe som vil føre til 

underskudd i flere år fremover. 

Kassabeholdning post 1900 bemerkes som høy. Høy kassbeholding pga endret 

avsluttning av regnskapsåret 

- Havfiske: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

 Ingen kommentarer. 

- Søltjørn: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

Ingen kommentarer 

- Vrangen : Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

 Ingen kommentarer 

- Hus: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

 Ingen kommentarer 

- Sport: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

 Ingen kommentarer 

- Sportsfisker’n: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

 Ingen kommentarer 

- Hovedregnskapet: Godkjent. Revisjonserlæring opplest. 

 Kommentarer:  Knut Kaalstad redegjør for mangler ved hovedregnskapet. Det vises til at 

problemene med regnskapet har opphav fra den gangen vi gikk over til å føre driftsresultat til 

gruppene i hovedregnskapet. (dette for å få en riktig momskompensasjon) 



Inngående saldoer på gruppene er feil. Forslag om at  inngående saldoer rettes. 

Castingregnskapet skal ikke tas med i momsrefusjonsregnskapet. (Casting får refusjon fra 

idrettsforbundet) 

Revidert regnskap legges frem i juni nummeret av sportsfisker’n. 

 

Budsjett: 

Godkjent 

Kommentarer: Lave kostnader til telefon bemerkes, dette forklares ved at dette er ført på post 

data\IKT 

Fiskekort: Det orienteres om planer om kjøp av fiskekort på blå sone som medlemstilbud. 

 

8. Forslag anført i innkallelsen 

 Ingen forslag 

 

9. Valg ifølge lovene, samt valg av komitèmedlemmer, utvalgsmedlemmer m.fl. 

 Vedlegg: Valgkomiteens instilling, med valgte tillitsvalgte 

  

 Brev fra Borgar Pedersen til årsmøtet. Protokollføres. 

 Avstemming om brevet skal oversendes styret: Ja 

 Kommentar: Det legges ned mye dugnadsinnsats i andre grupper og verv. l 

  

 Odd Ringstad står i vervet frem til høstfisket. Ny person inn fra i høst.   

  

10. Valg av revisor/varamedlem 

 Ihht valgkomiteens instilling 

 

11. Valg av valgkomitè på tre medlemmer 

 Ihht valgkomiteens instilling 

 

12. Utdeling av hedesbevisninger og premier. 

- Plakett  utdeles av Odd Ringstad 

Roll Hansen Cup: vinner 2014: Odd Ringstad 

Ole Kristian Borge vinner klokka. 

- Formann deler ut Sølvflua til: 

- Lars Erik Moen  

 For omfattende sekretærarbeid og organisering av fiskestellvirksomheten 

- Roger Aune 

 For Stor innstas med tynnefiske av abbor i Garsjø 

- Hans Olav Sørumengen 

 For stor innsats med med tynnefiske av abbor i Løken og Vrangen 

- Jan Erik Nilsen 

 For stor innsats over mange år med tynnefiske i Lelangen og Svarttjern 

- Øyvind Bjerknes 

For stor innstats over mange år med tynnefiske etter abbor i Lelangen 



- @yvind Stenberg Jonassen
For mange Ars kultivering Elgskotttjern og Langvann med tynnefiske av orekyte

og tynnefiske og overforing av arret
- Tormod Knudsen

Tynnefiske etter abbor i Sandungen
- Jan Erik Knudsen

Fiskestellarbeid i marka
- Finn lvar Msller

For stor innsats over mane ir med tynnefiske av abbor i Vrangla
- Jan Hovland

Fiskestellarbeid i marka
- Erik Torp

For informasjonsarbeidet i foreningen
- Kristoffer Jacobsen

For arbeid i Invicta
- Christine Josphsen

For sine gode prestasjoner innen castingssporten
- Qyvind Solberg

For Fiskestellarbeid i marka
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Knut Erik Kaalstad




