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21.20 Melde	oss	ut	av	NJFF?	
Medlemstallet i Invicta er relativt stabilt, men i 
foreninga sett under ett er vi nødt til å ta noen grep. 
Det har kommet inn forslag foran årsmøtet om at vi 
skal meldes oss ut av NJFF, og det er våre 
medlemmer nødt til å ta stilling til. I dag kan du ikke 
bli medlem av DS uten samtidig å bli medlem av 
NJFF. Spørsmålet er om vi får mer igjen for pengene 
og kan drifte våre undergrupper og aktiviteter bedre 
ved å stå utenfor? 

  



 

 

Det kom opp spørsmål på møtet om vi fremdeles kan 
ha status som frivillig organisasjon om vi melder oss 
ut, og det kan vi. 
 
Vi må spørre oss om hva vi får igjen ved fortsette 
innafor NJFF og hvilke synergier vi får ved å melde 
oss ut. Det positive med NJFF er at de tar tak i 
politiske saker og kan i så måte ha innflytelse og 
påvirkningskraft for å være en meningsbærer for lag 
og foreninger som oss. Vi mister altså at vi er del av 
en større organisasjon som kan drive med politisk 
påvirkning. 
 
Vi har også diskutert hvorvidt medlemstallet i DS 
styres av NJFF-medlemskapet eller om vi selv er for 
dårlige til å rekruttere medlemmer under 25 år. Det er 
uklart hvorvidt medlemstallet i DS vil synke eller 
stige dersom vi melder oss ut, men vi føler vel at vi 
oftere hører at folk synes det er for dyrt å være med 
begge steder, i tillegg til å være støttemedlem hos oss. 
 
Hovedankepunktet mot NJFF er kanskje det 
økonomiske. I fjor betalte medlemmer av DS inn over 
202 000 kroner til NJFF, og 150 000 av dem blir i 
deres forvaltning. Vi fikk bare 47 000 kroner i retur, 
og den summen er mindre enn totalen vi får fra 
grasrotandel og momskompensasjon.  
 
Styret i Invicta stemmer seg etter håndsopprekning 
enstemmig bak forslaget om å melde oss ut av NJFF. 
Hovedgrunnen er at vi ikke føler at foreningen bruker 
stort nok del av tida til å følge opp saker som har med 
våre interesser å gjøre. For oss hadde det vært enklere 
å forsvare et medlemskap dersom vi fikk mer av 
potten i retur og det i tillegg gikk an til å øremerke vår 
kontingent til fiskerelaterte aktiviteter. Vi er også dels 
uenig med NJFF i at praktisering av fang og slipp 
ikke er fullt ut akseptert i forvaltningsøyemed. 
 
Til slutt vil vi presiere at vi er nødt til å gjøre tiltak 
som snur trenden med sviktende medlemstall. Vi tror 
at vi får benyttet ressursene på en bedre måte ved å 
kjøre en kontingent som kun går ut på medlemskap i 
DS, i tillegg til evt støttemedlemskap i andre 
foreninger. 



 

 

 
Vi oppfordrer så mange av våre medlemmer som 
mulig til å møte opp på årsmøtet torsdag 12. mars for 
å stemme over dette forslaget! 

22.20 Invicta	overtar	styring	av	DS?	
Det er også en annen viktig sak som kan dukke opp 
på årsmøtet, nemlig at Invicta skal overta 
adminstrasjonen av DS. I et slikt tenkt styre er det 
hovedsakelig behov for leder, nestleder og 
styremedlem (sektretær). Valgkomiteen sliter med å 
finne personer som kan bekle de forskjellige rollene i 
et styre, og har derfor fremmet dette forslaget. 
 
I stedet for at Invicta skal overta ansvaret alene, kan 
vi heller være delaktig sammen med andre 
undergrupper på huset til å finne de rette kandidatene 
til ledige poster og fordele arbeidsbyrden. Slik 
foreningen er satt sammen i dag, trengs det en 
opprenskning i alle verv, roller, administrasjon, etc. 
 
Som et forslag foreslår vi at vi kjører regnskapet til 
hele DS via styreweb i stedet for å honorere egen 
regnskapsfører. 
 
Den viktigste aktiviteten og rekrutteringen av nye 
medlemmer foregår i gruppene. Derfor kan det være 
en god idé å bygge ned annen form for 
administrasjon, og heller verne om gruppene. 
 
Noe må i hvert fall gjøres for å snu trenden med 
sviktende medlemstall og samtidig minimum sikre 
dagens drift og gjerne drive enda mer effektivt og 
lønnsomt i framtida. 

  

23.20 Bekledning	
Vi tenker å bestille opp flere gensere med Invicta-
motiver, og har også et notat ute til medlemmene våre 
der det går an å forhåndsbestille Invicta-capser. 
Forslag på at vi gjør det samme ved bestilling av 
gensere. 

  

24.20 Kastetrening	
21.	mars	har	vi	leid	Mjøndalshallen.	Hold	av	datoen!	

  

25.20 Andre	viktige	datoer	
Praktisk	fiskekurs	blir	torsdag	11.6	og	lørdag	13.6.	Kastekurs	
siste	helga	i	april.	

  



 

 

26.20 Høstfisketur	
Forslag	om	fisketur	om	høsten	til	Friland	gård,	nord	for	
Koppang.	Det	dreier	seg	om	harrfiske	i	Glomma.	Tidligere	år	
har	vi	benyttet	Telneset,	noe	som	ga	enda	lengre	kjøretur,	og	
Telneset-turen	floppet	i	fjor	høst.	

Kristoffer 
følger opp 

 

27.20 Miljødag	
Det	har	kommet	et	forslag	om	at	vi	skal	holde	en	miljødag	det	
vi	oppfordrer	våre	medlemmer	til	å	dra	ut	og	fiske,	men	der	
økta	starter	med	at	vi	rydder	opp	i	fjære.	Dette	er	ikke	
ferdigbehandlet,	men	et	forslag	er	å	kjøre	ryddedag	med	
fisketur,	17.	oktober.	

Alle  
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Jarle Fredagsvik 
Sekretær 
Fluegruppa Invicta/DS 


