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1. Styrets sammensetning 
 

 For årsmøteperioden 
Leder  Kristoffer Jacobsen 

Nestleder  Hans Petter Nyhuus 

Sekretær  Jarle Fredagsvik 

Kasserer  Håvard Paulsen 

1. Styremedlem  Atle Blegeberg 

2. Styremedlem  Roy Ingar Hansen 

Vara  Robert Skoczylas 

2. Styrets Arbeid 

Styremøter 
Det har i 2019 vært gjennomført 6 styremøter i Invicta. Referatene fra alle styremøter er tilgjengelig på 

DS sin hjemmeside under Fluegruppas fane. Styremøtene har i kort omhandlet aktiviteten klubben har 

bedrevet inneværende år.  Styrearbeidet i 2019 har fungert bra og deltakelsen har vært stabil for alle 

medlemmer av styret.  

Aktivitet 
Fluegruppa har i 2019 søkt å holde et jevnt høyt aktivitetsnivå. I Kronologisk rekkefølge har følgende 

aktiviteter blitt gjennomført: 

Januar-Februar. Fluebinderkurs for nybegynnere. Med rundt ti deltagere ble kurset gjennomført på 

vanlig vis i henhold til vårt utdanningsprogram.  Roy Ingar Hansen, Kristoffer Jacobsen, Atle Blegeberg, 

Jarle Fredagsvik og Robert Skoczylas bidro som instruktører 

I april ble det tradisjonen tro arrangert kastekurs på Sølfastøya. I år var det 18 deltakere med god 

spredning i alder og kjønn, noe vi må se oss meget godt fornøyd med.  

I mai ble det gjennomført tur til Høkensås med god deltagelse. Fisket i år var vanskelig med bakgrunn i 

lav vannstand, men det er positivt å se at turen fortsatt er populær hos medlemmene.  

Styret avholdt styremøte i Finnemarka i begynnelsen av mai. Vi hygget oss med grillmat og fisket i 

Solbergvannet. 

I juni ble det avholdt praktisk fluefiskekurs i Sigdal. Vi fisket i Storelva og Eggedøla. Kurset hadde 8 

deltakere noe styret var veldig fornøyd med  

September måned betyr harrfiske på Telneset ved Tynset. I år hadde vi problemer med å fylle opp denne 

turen. I etterpåklokskapens tegn burde turen vært avlyst, men de 4 som deltok fikk allikevel en fin tur. 
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Styret hadde ikke anledning til å delta på denne turen, noe som ikke er ideelt. I fremtiden vil vi ha en 

administrativt ansvarlig person med på fellesturer. Dersom dette ikke kan oppnås, avlyses turen. 

I Oktober ble det gjennomført praktisk fluefiskekurs for fiske i saltvann. Kurset hadde 5 deltakere. 

Kursopplegget er nytt av året og var en godt mix av teori og praksis.  Roy Ingar Hansen og Robert 

Skoczylas var primus motor for dette kurset.  

I november arrangerte fluegruppa åpent hus. Vi gjennomførte en lørdag med foredrag, loddsalg og 

generell fluebinding og medlemshygge. I år hadde vi besøk av Simen Prestaasen og André Hesselroth 

som holdt underholdende og interessante foredrag om fiske på Island, New Zealand og Finnmark 

 I desember gjennomførte fluegruppa tradisjonell juleavslutning med pizza og selvskryt fra fiskesesongen 

som har gått. 

Spesielle saker 
Styret har i perioden arbeidet med opprydding i medlemsregisteret og ajourført dette mot sentralt 

medlemsregister i NJFF.  Arbeidet forventes sluttført etter betalingsfrist på kontingent i 2020 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Aktiviteten har ligget på et nivå omtrent som planlagt. Kurs og turprogrammet har hatt aktivitet som 

planlagt, eller høyere, mens aktivitetene på klubbhuset har vært lavere enn ønsket. 

Økonomi 
Økonomien i fluegruppa Invicta har vært god i inneværende år og regnskapet viser et overskudd 

pålydende 3 936 kr. Varelageret til Invicta for klubbartikler som t-skjorter, fluebokser og klistremerker er 

solgt ut i denne årsmøteperioden.  

3. Medlemstall 
Fluegruppa Invicta har pr 31.12.2019: 75 betalende medlemmer.  Det er en stabil utvikling i antall 

medlemmer noe styret ser seg fornøyd med.  
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4. Valg 
For aktivitetsåret 2020 er styrets forslag til sammensetning slik: 

Formann            Kristoffer Jakobsen (Gjenvalg) 

Nestformann     Hans-Petter Nyhuus (Gjenvalg) 

Sekretær            Jarle Fredagsvik (Gjenvalg) 

Kasserer            Håvard Paulsen (ikke på valg) 

1. Styremedlem     Atle Blegeberg (Gjenvalg) 

2. Styremedlem     Roy Ingar Hansen (ikke på valg) 

1. varamedlem   Robert Skoczylas (ikke på valg) 

Valgkomite NA 
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5. Resultatregnskap med balanse 
 

Budsjett 2020 

 

Revisors beretning 
Regnskapet ble ikke klart for revidering før årsmøtet. 

Regnskapet er oppe til godkjenning  i hovedforeningens årsmøte eventuelt i eget medlemsmøte i Invicta. 

Avhengig av hva årsmøtet ønsker og behandles som en orienteringssak på dette årsmøtet 
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