
Årsmøte Invicta 
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1. Åpning av årsmøte. 

Formann Kristoffer Jakobsen ønsket de 15 fremmøte velkommen til årsmøte. 

- Innkalling til årsmøte:  Godkjent 

 

2. Valg dirigent:  Kristoffer Jakobsen 

3. Valg referent:  Hans Petter Nyhuus 

4. Undertegne protokoll: Atle Blegeberg og Finn Christian Ryggetangen 

 

5. Årsberetning:  

Dirigenten tok hos gjennom hovedpunkter i Årsberetningen, med noen kommentarer fra de 

fremmøte. 

- Beretningen blir tilgjengeliggjort for tett opptil årsmøtet – ligger ute kun noen få dager 

før selve møtet.  Det er også et ønske om et mer utskriftsvennlig format for de som 

trenger det.  

- Årsberetningen viser at aktiviteten i gruppa er meget bra mht. kurs og turer for 

medlemmer.  Ros for dette fra medlemmer.   

- Åpen dag blei trukket frem som et veldig fint arrangement, hvor man klarer å trekke 40-

50 medlemmer til spennende foredrag og aktiviteter.     

- Fluegruppa og Fiskestell er «navet» i foreningen, det er her det meste av fiskerelatert 

virksomhet foregår.  De må være sitt ansvar bevist.  

- Medlemmer savner mer engasjement fra Fluegruppa på klubbkveldene, svært få som 

kommer på torsdagene, de samme som dukker opp hver gang.  

- Det bør være flere av gruppene som tar ansvar for aktiviteter på torsdagene, det er ikke 

bare Fluegruppa som skal drive klubbkveldene gjennom høst- og vinter.  

- Bedre samarbeid mellom grupper og styret når det gjelder aktivitet på torsdager.  

 

- Årsberetningen blei godkjent 

 

6. Regnskap 

Regnskapet for 2019 viser et lite overskudd.  Håvard Paulsen redegjorte kort, og viste bl.a. til 

at regnskapet nå viser egenandeler på fellesturer.  Noen få kommentarer fra årsmøtet:    

- Regnskapet er ikke behandlet av revisor, godkjennes av årsmøte med forbehold om 

godkjenning av revisor før DS årsmøte.  

- Regnskapet bør bestandig måles i forhold til budsjett og plan – dette er måloppnåelse.  

Samtidig bør forrige års resultatregnskap også stå i oppstillingen.  

- Ønske fra medlemmer om salg av gensere, jakkemerker o.l. på huset.  

 

- Regnskapet blei godkjent 



7. Fastsettelse av kontingent 

- Kontingent for Invicta holdes uendret på 150.- kroner pr. år. 

 

8. Budsjett 2020 

Budsjett er i hovedtrekk lik forrige året, det er ingen større endringer.  Det betyr at det legges 

opp til samme aktivitetsnivå som forrige år.  Kommentarer:  

- Forslag til foredrag som omhandler klimapåvirkningen på fiske.  Hva skjer i våre vann og 

elver når temperaturen stiger, hva med insekter og byttedyr fisken lever av. 

  

- Budsjett 2020 Godkjent  

 

9. Innkomne forslag 

- Ingen 

 

10. Valg 

- Dagens styre fortsetter, ingen endringer.  

 

11. Utmerkelser 

- Ingen utmerkelser er utdelt av Invicta.  


