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Referat fra Drammens Sportsfiskeres 81. årsmøte

Ansv
Åpning av møtet
Formann Hans-Petter ønsker medlemmene velkommen og
åpner DS sitt 81. årsmøte.

Godkjenning av Innkalling
Innkalling til årsmøte er sendt ut i siste nr av Sportsfiskeren
Innkallingen er godkjent av årsmøte
Ä¡smøte starter med ett minutts stillhet til minne om de som
har falt fra siste år

Valg av Møtedirigent
- Torgeir Gustavsen
Valg av to referenter
- Erik Torp
- Kristoffer Jakobsen
5

Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen.
- Lars A Dahl
- Thoralf Thorstensen

6.

Valg av tre medlemmer til Tellekorps
- Kent,{ke Rippskog
- ØivindJuul Nilsen
- Knut Erik Kolstaad
Ärsberetning
- Fiskestell

Tidsfrist

Ärsmøtet og Styret er meget godt fornøyd med
beretningen og fiskestellgruppas generelle arbeid. Det
ble stilt spørsmål vedrørende rapport om kvikksølv i
fisk pkt I 1.9. Svar er ikke mottatt. Beretningen er
Godkjent.

Castinggruppa
Spørsmål fra Bjørn Haavelsen: Fiskesti var et tema for
noen år siden. Er dette noe som kan være aktuellt i dag?
Dette var noe Casting og Fluegruppa skulle g¡øre.
Fluegruppa kjører et praktisk kurs som substitutt. Hans
Petter Nyhuus kommenterer at dette er noe som ligger
langt tilbake i tid. Ä¡sberetning er godkjent.

Sportsfisker'n
Ä¡sberetning er godkjent

Søltjørnhytta
,A¡sberetning er godkjent

Representantskapet
Årsberetning er godkjent

Huskomiteen
BjømHaavelsen oppfordrer gruppene til å støtte
Huskomiteen. Formann Nyhuus berømmer komiteen
for deres arbeid. Ä,rsberetning er godkjent
Havflrskegruppa
Ä¡sberetning er godkjent

Sportskomiteen
Ä¡sberetning er godkjent

Vannmiljøutvalg
øørretprosj ektet Kj østerudbekken : Sp : Hva gj ør
kommunen? Sv: Kommunen er taus og bevilger ikke
penger, uten be grunnel ser. Vannmilj øutval get vil
fortsette og jobbe med å fi finansiert dette prosjektet
opp mot kommunen.Vannmiljø får skryt for sitt arbeid.
Styret har hatt veldig god nytte av kompetansen i
vannmiljøutvalget i inneværende år. Ärsberetning er
Sj

godkjent

Fluegruppa
Bjørn Haavelsen kommenterer at han synes fluegruppa
g¡ør en god jobb, men han liker dårlig at de er blitt
bedre til å kaste enn han O Ärsberetning er godkjent
Vrangenkomiteen
Å¡sberetning ikke mottatt

Styret
Kristoffer Jakobsen tar opp Vrangenhytta som en
utfordring for DS. Dette engasjerer medlemmene på
Årsmøtet. Nytt styre må snarest se på hva som skal
gjøres mtp avhending eller oppussing.
Det kommenteres atLier kommune må avtakkes for
støfte i inneværende år.
Ä¡sberetning er godkjent
Regnskap

-

Fiskestell
Revisors beretning lest opp
Regnskap er godkjent

Sportsfisker'n
Revisors beretning lest opp
Regnskap er godkjent

Casting
Revisors beretning lest opp
Regnskap er godkjent

Fluegruppa
Revisors beretning lest opp
Regnskap er godkjent

Havfiskegruppa
Revisors beretning lest opp. Det bemerkes at det er
brukt penger fra konto som er øremerket til båt.
Ärsmøtet bemerker at de ikke liker at pengene er brukt
til sponsing av tur. Havfiskegruppa har kontingent som
del av sine vedtekter, men det har ikke vært innbetalt
medlemskontingent på mange år. Det må understrekes
at havfiskegruppa ikke har gjort noe galt
regnskapsmessig da kontoen ikke skal underskride
85 000,- . Knut Erik Kaalstad redg¡ør for bakgrunn og
hendingsforløp for kontoen tilbake til innkjøp av båt i
1991 og avhending i 1996.
,Ä¡smøte kan ikke godkjenne bruken av penger i
Havfiskegruppa.
Regnskapet i seg selv er godkjent med bemerkninger.
Regnskapet må tas opp på neste medlemsmøte og
forklares.

Søltjørnkomiteen
Revisors beretning lest opp
Regnskap er godkjent

Vrangenkomiteen

Revisors beretning: Det er ikke levert regnskap fra
Vrangenkomiteen.
Kasserer i komiteen har tilgang til midler gjennom
nettbank. Det kommenteres fra Hans Petter at de eneste
bilagene er leieinntekter på bilag fra bank.
Godkjent.

Huskomiteen
Revisors beretning lest opp
Regnskap er godkjent

Sportskomiteen
Revisors beretning lest opp
Regnskap er godkjent

Vannmiljø
Revisors beretning lest opp
Vannmiljøutvalget driver med prosjekter hvor de fär
tilskudd fra kommune og tilsvarende. Øremerkede
midler som benyttes fremkommer ikke i regnskapet.
Regnskap er godkjent

Hovedregnskap
Revisors beretning lest opp
,Ä¡smøtet anbefaler nytt styre og gå gjennom kontoplan
for nytt år. Regnskapet som presenteres er oppdatert i
forhold til det som er presentert i Sportsfiskeren.
Driftsresultat og årsresultat er dog det samme.
Regnskap er godkjent
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Budsjett
Det blir stilt spørsmål ved postene IKT
administrasj onssystemer og Styrehonorarer som er
høynet.Styrehonoraret kommer av at Webansvarlig også får
styrehonorar. Styret har manglet nestformann. Årsmøtet
stemmer over at formann DS skal ñ høynet styrehonorar til
10000,- Resterende honorarer beholdes på kr 6000,Momsrefusjon økes med 4000,- for å dekke inn forhøyet
Styremøtet
Budsj ettet godkj ennes med overstående kommentarer.
Forslag anført i innkallelsen
- Ingen forslag mottatt.
Yalgifølge lovene, samt valg av komitèmedlemmer,
utvalgsmedlemmer m.fl.

Styret
Formann: Rolf Nyborg (Sitter i ett år)
Nestleder: Vakant
Sekretær: Vakant
Kasserer: Eigil Jenssen (ny)
Styremedlem: Vakant

Styremedlem: Vakant
Styremedlem Truls Hafslund
Varamedlem: Dag Mathisen (ny)
Varamedlem: Johnny Olsen (ny)

Representantskapet
Helge Otto Johansen (ett år etter Per Otto Nøvik)
Thorgeir Gustavsen (ett år etter Bjørn Håvelsen)
Jostein Toresen gjenvalg
Tor Andreassen gienvalg.
For full oversikt, se valgkomitèens innstilling til årsmøtet

Isfiskekomitèen
Odd Ringstad
Solveig Ringstad
Svein Inge Stangnes

Vrangenkomitèen
Sindre Joda Holm (ny)
Olav Bjerknes (ny)
'Hans
Amund Helgerud (ny)
Huskomitèen
Det bemerkes at det er store vakanser her
Lars A Dahl går inn i huskomitèen
For full oversikt, se valgkomitèens innstilling

til

årsmøtet

,Representant til DOFA's årsmøte
Rolf Nyborg
Representant
Lars A Dahl

til NJFF-Buskeruds årsmøte

Rolf Nyborg
Johnny Olsen
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Komitèer som ikke er listet i referatet er i henhold
valgkomitèens innstilling til årsmøtet.
Valg av revisor/varamedlem
Morten Berge
Kristoffer Jakobsen
Per Øivind Ask (Vara)

Valg av valgkomitè på tre medlemmer
Et medlem fra Invicta
,Et medlem fra Havfiskegruppa
Et medlem fra Fiskestell
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Gruppene bestemmer hvem som stiller
Utdeling av hedesbevisninger og premier.

Innsatspokalen
Hans Olav Sørumengen for sin innsats i Fiskestell

til

Jan Erik Nilsen for sin innsats i Fiskestell
Fluegruppa Invicta for sin innsats i å rekruttere medlemmer
gjennom kurs, turer foredrag og andre arrangementer.

Sølvflua

15.

Sølvflua tildeles medlemmer eller andre som ved sitt arbeide
eller virke for foreningen, sportsfiskersaken eller på annen
måte har gjort seg fortjent til foreningens oppmuntring og
spesielle takk. Sølvflua kan utdeles såvel for manuell som
adm inistrative eller for spesi elle sportsli ge prestasj oner.
Sølvflua ble delt ut til:
John Tolleßen
Lloyd Arne Nilsen
Per lvar Gundersen
,,{rsmøtet avsluttet kl 22 :20
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Lars A Dahl

(Sign)

Thoralf
(Sign)

