Jegernes Interesseorganisasjon
Årsmøte
Lørdag den 1.april 2017 kl 12.00
2 etg. Messehallen, Lillestrøm

AGENDA
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ordstyrer, referent, to stk til tellekorps og to til å underskrive
protokollen sammen med møteleder
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkommende forslag
8. Handlings- og aktivitetsplan
9. Valg
Styret har i inneværende periode bestått av:
Roy Yven – Styrets leder
Per Chr Evensen – Styrets nestleder (på valg)
Øyvind Eriksrud – Sekretær – (på valg)
Einar Mellomgård – Styremedlem 1
Ronny Wollert Andreassen – Styremedlem 2 – (på valg)
Thomas Fehn – Kasserer – (på valg)
Dan-Erik Dyrud – Varamedlem 1 – Fratrådt vervet i perioden
Erling Nordgaard – Varamedlem 2 – (på valg)
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Valg av representant til valgkomitéen
Valgkomiteen har i inneværende periode bestått av:
Frank Haug – Leder
Rolf Larsen – Medlem
Erling Nordgaard – Medlem
Valg av revisor
10. Fastsettelse av årskontingent for 2017
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Årsberetning 2016
Jegernes Interesseorganisasjon (JI) har siden siste årsmøte frontet og hatt
fokus på flere saker i vår arbeids- og handlingsplan hvor vårt engasjement har
gjort en forskjell:
Stortingspolitikere har takket JI for å ha bidratt med innspill og faktagrunnlag av
god kvalitet. De er avhengige av at uavhengige organisasjoner gjennomgår og
leverer parallelle faktagrunnlag i tillegg til de som kommer fra offentlige
fagorganer for å få bredest mulig grunnlag før beslutninger tas.

•

Deltatt aktivt i møte arrangert av Norges skytterforbund vedr. ny våpenlov/Eus
våpendirektiv

•

Aktivt deltatt i den offentlige debatt på de aktuelle tema som har
omhandlet rammebetingelser for utøvelse av jakt i Norge.

•

Deltatt i markeringer utenfor Stortinget vedr. Miljøvernministerens
håndtering av Stortingets vedtak om forvaltning av ulv.

•

Deltatt aktivt i møte på Stortinget vedr. bestandsmål for ulv og ulvesonen.

•

Vårt korps av trofedommere har utført et antall oppmålinger av gevir og skaller i
løpet av året.

Forutsettinger og ressurser:
JI har også i 2016 vært driftet med begrensede ressurser og levert over evne på
enkelte områder. Organisasjonen er avhengig av ideologisk dugnadsånd fra våre
tillitsvalgte. Fokus må fremdeles være på kostnadskontroll samtidig som man legger
godt til rette for kurs og opplæring i regi av JI. Her jobbes det med å rekruttere
instruktørkorps og ressurspersoner for å kunne levere kurs av god kvalitet.
Kommunikasjonskanaler:
Ny webside for organisasjonen er etablert i 2016.
Websiden: www.jegernes.no har blitt brukt aktivt for å kommunisere
organisasjonens syn på aktuelle saker.
Våre Facebooksider har som tidligere blitt brukt aktivt av både organisasjonen og
medlemmene for å skape debatt rundt aktuelle saker. Fokuset på god debattkultur fra
moderatorer er etter vårt syn en av suksessfaktorene for facebooksiden. Styret
vurderer fortløpende en strukturendring som vil tjene til organisasjonens beste.
Leder har deltatt i debattprogram på radio vedr. høring om åpning for trostejakt. Leder
har også deltatt på Jaktradioen ved to anledninger.
JI har deltatt på følgende messer/arrangementer i løpet av driftsåret: Camp
Villmark, Lillestrøm, Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, Hamar.
I tillegg har vi gitt tilsvar på høringsutkast fra Miljødirektoratet
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Medlemsverving:
Organisasjonen har fortsatt utfordringer knyttet til å signere flere betalende
medlemskap. Det er en relativ stabil medlemsmasse hvor medlemmer som faller ut blir
erstattet av nye.
Aktiviteter:
Styret har avholdt 9 styremøter og 1 arbeidsseminar siden årsmøte. Det har vært en
stor aktivitet på «ulvesaken» etter miljøvernministerens håndtering av denne. Dette er
noe styret fortsatt har fokus på. JI har deltatt på kurs i nye regler for godkjente
ettersøksekvipasjer. JI er tatt opp som medlem av Studieforbundet Næring og
Samfunn. Det har vært fokus på å legge til rette for å starte med
opplæringsvirksomhet og kurs, og det arbeides for å sette i gang dette i løpet av
2017.
Styret takker alle medlemmer som har meldt seg inn og vist organisasjonen
tillit. En stor takk til samarbeidspartnere som har stilt opp med møtelokaler,
kompetanse, gaver og premier av ulik art. Uten dette ville JI hatt en enda
tyngre oppgave i å være et talerør. Styret oppfatter at organisasjonen blir
lyttet til for å bedre forutsetningene for jakt og fangst i Norge.

_______________________
Roy Yven
Styreleder

______________________
Per Chr Evensen
Nestleder

________________________
Øyvind Eriksrud
Sekretær

_______________________
Thomas Fehn
Styremedlem/kasserer

_________________________
Ronny Wollert Andreassen
Styremedlem
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