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                                               Årsmøte 2015 
 

 
1) Konstituering 
 

• Godkjenning av innkalling 
• Saksliste  
• Møteleder/ordstyrer 
• Referent  
• To medlemmer til å underskrive protokollen 

 
2) Årsberetninger fra styret 2014 
 
I 2014 er det blitt avholdt to styremøter og et medlemsmøte. Styre/medlemsmøtet i mai 
omhandlet fiskesesongen 2014. 
Den 23.10.2014 ble det avholdt styremøte inne på flyplassen i Båtsfjord og på det møtet trakk 
leder Ronny Kjølås seg. Per Arne Jørgensen som var nestleder overtok som leder i foreningen. 
Den viktigeste saken i 2014 var om vi skulle få fortsette forpaktning av Syltefjordelven. 
Undertegnede og Torbjørn Tangen utformet forpaktnings søknad til FeFo. Den 16.12.2014 fikk vi 
tildelt forvaltning av Syltefjordelven i ti nye år. I retningslinjer for den nye avtalen kommer det til 
å bli en del forandringer i regler for kjøp av fiskekort. Det stilles nå krav til dugnad for å få kjøpe 
det rimeligste sesongkortet. 
Høsten 2014 startet vi opp med dugnad inne på de nye klubblokaler, det har vært bra oppmøte på de 
annonserte kveldene. Håpet er at vi skal klare å få ferdig lokale rett etter påske. Det gjenstår en 
del arbeid med kjøkken og bad. 
I år vil det komme to viktige saker som pliktig organisering og veien ned til Adamsdalen.  
Pliktig organisering vil si at alle lakseelver med et fastsatt gytebestandsmål på over 100 kilo, må 
ifølge forskriftene starte organiseringsprosessen. Frist for ferdigstillelse er 25. juni 2015. Uten 
tilfredsstillende organisering vil elva kunne bli stengt for fiske fra 2016. Organiseringskravet 
innebærer at det må opprettes ett forvaltnings lag i elva etter en nærmere definert prosess, hvor i 
utgangspunktet alle rettighetshavere som vil benytte fiskeretten på anadrom strekning skal være 
med. Dette laget skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene. 
Det har det vært et møte med FeFo den 26.02.2015 om hvem som skal drifte veien ned Adamsdalen 
til parkeringsplassen. Båtsfjord Jeger og Fisk har i samarbeid med Adamsdalen Hytteforening og 
Båtsfjord Kommune blitt enige om å prøve å starte et veilag for drift av veien. Ordo veien ble tatt 
opp på samme møte og der vil vi få en tilbakemelding senere. Båtsfjord Jeger og Fisk, som jeg ser 
det, må bli med for at det skal være mulig for alle å benytte seg av veien. Veien skal være 
selvfinansiert og derfor vil det kanskje bli nødvendig med en avgift for å kjøre på den. Det vil bli et 
medlemsmøte senere i vår der FeFo vil gi en orientering om hvorfor dette skjer. 
 
Hilsen på vegne av styret 
Per Arne Jørgensen 
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Årsberetning: Fiskestells utvalget 2014 
 

Medlemmer: Vidar Eriksen, Kurt Eriksen, Per Ingebrigtsen, Jan Werner 
Westerwald 
Leder :  Ulf Kristiansen  
 
 

Ordo isfiske: 

 Det ble gjennomført isfiskekonkurnse på Ordovannet påskeaften. 
 Det deltok xx fiskere. 
 Fra arrangørsiden deltok: 

 
Det er stipulert at ca. 10000stk. røye er fisket på isen med håndsnøre/pilkestikke i tillegg 
til det som er tatt på ruser. Enkeltpersoner har fisket opp mot 1000stk. alene denne 
sesongen. 
Vi har nå fått krav fra Fefo hvor det kreves bedre og helst fullstendig innrapportering av all 
fangst som taes under isfiske, art, størrelse og vekt skal oppgis så nøyaktig som praktisk 
mulig på all fisk. 

 
Ordo rusefiske: 

 Totalt oppfisket ca.11000stk. røye på ruser denne sesongen. 
Fangstene har totalt likevel relativt lave i forhold til tidligere år, noe som muligens skyldes 
vær og temperaturforhold samt at de nye rusene har litt andre fysiske mål i forhold til de 
gamle? 
Registrering av lengde og vekt kreves også her. 
 Det ble i tillegg fanget en mink i ruse under flytebrygga  i ordo. 

 

Ordo kameraprosjekt: 
Egen hytte ble bestilt, men ikke satt opp pga. stor arbeidsbyrde for de som hadde tilbydd 
seg å sette opp hytta. 
Foreningen fikk etterhvert låne en campingvogn som ble fraktet til egnet sted ved kjosen og 
kamera, batterier, solsellepaneler etc.ble montert og satt i drift. Dette var helt på tampen 
av sesongen så litte fisk ble talt, men vi skaffet oss likevel verdifulle erfaringer med tanke 
på strømforbruk for dette anlegget samt arbeidsmengde for telling. Vi hadde håpet å kunne 
drifte anlegget bare på solceller, men disse strakk ikke til på slutten av sesongen. Må 
kompenseres med noe bruk av aggregat for batteriladding. 
 
Utstyret ble satt opp 25.8.14 og demontert 12.9.14 
Antall laks inn i vannet i perioden: 19 
Antall laks som vandret ut i perioden: 18 
Sjørøye inn i vannet i perioden: 8 
Sjørøye som vandret ut i perioden: 0 
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Adamsdalen vakthytte: 

Det ble montert ny ovn og pipe på hytta slik at denne kan tørkes innvendig og vakter kan holde 
varmen samt tørke klær om nødvendig. Senere ble det bestemt at hytta skulle utvides slik at 
det ble mulig å lage toalett, oppbevaringsrom for ved og klær samt kjøkkenkrok. Denne jobben 
er delvis utført, men tak må legges og det må isoleres og innredes innvendig. 
Det må også kjøpes inn ved og denne må/bør transporteres med scooter slik at en slipper å 
bære denne ned til hytta. 
 
 
 
 
 

  Oppsummering av fiskesesongen 2014 
- Det er solgt 852 døgnkort i år som utgjør 1625 fiske døgn. 

- Sesongkort er det solgt 142 stk. 

- Totalt er 1018 kort solgt i år. Det er en nedgang fra 2013 da det ble solgt 1139 kort. 

- Totalt innmeldt fangst av laks er 5104,9 kg. Av dette er 870 kg tilbake satt i elva. 

- Totalt innmeldt sjørøye er 8,6 kg. 

- Andel for ikke innrapportert kort utgjør 14% som ikke er bra. Det må nok gjøres tiltak for å 

få alle til å rapportere. 

- Kamra nede i veikulpen kom ikke opp før 16.juli i år pga. flom, det ble registrert ca.2700 laks 

og ca.900 sjørøye. I perioden frem til kamra kom opp ble det meldt inn 360 laks på 

scanatura. Når vi ser på tall fra foregående år kan vi anslå at det gikk opp ca.4100 laks i år, 

av det er det fisket 1479. Gjennomsnitt vekt på laks i år er 2,82 kg. 

- Det ble i juli kjøpt inn nytt kamera som skal plasseres i innløpet til ordo vannet, kamera er 

kun testet i år. Neste år har vi som mål å få kamera i drift så snart vannet er isfritt. 

- Det er levert inn 110 skjeldprøver under ordinert fiske og 44 prøver under indikator fiske i 

september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    BåtsfjordJFF                                                           
 

Båtsfjord JFF Pb. 295 9991 Båtsfjord
   

 
 
 
 
SPORTSKYTTER/JAKTUTVALGET 2014 
 
 
 
Startet med leirdue skyting tirsdag og torsdag i slutten av mai. 
Hadde for ungdom/damer mellom kl. 17.00-18.00 en av dagene. 
Fra kl. 18.00 for alle begge dagene. 
 
 
Var lite frammøte når vi hadde 2 dager, så vi kuttet ned til en gang i uka. 
Fra midten av juni hadde vi åpent hver tirsdag. 
Fra kl. 17.00-18.00 for ungdom /damer. 
Fra kl. 18.00 for alle. 
 
 
Var lite oppmøte på skytingene, en 2-3 hver gang. 
Siste ukene for jakta var det 5 den ene uka og 8 den siste. 
Timen for ungdom/ damer var det bare et oppmøte, så må vurdere om vi skal ha dette tilbudet til 
neste år. 
 
 
Stevnet vi skulle ha i juni ble avlyst. 
 
 
Dette året har vi litt dugnad som må gjøres på banen, og kastemaskinen trenger overhaling, så 
noen må se på den. 
 
 
Utvalget har bestått av: 
Leder Irene Nilsen 
Medlem Kjetil Eriksen 
Medlem Frank Cato Johansen 
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Årsberetning Hundeutvalget: 
 

Hundeutvalget har bestått av Torgeir Jakobsen og Beate Ryen. 
Vi har hatt et møte i fjor og hittil i år. Det har vært treninger hver onsdag og av 
og til når det har vært spørsmål om det. Har annonsert hundetreninger, men lite 
oppmøte.  
Det blir arrangert et valpe og ung hund kurs i løpet av våren med Beate som 
instruktør. Beate er instruktør fra NKK og kan kjøre lydighetskurs grunnkurs og 
videregående. Hun er også ettersøk dommer om noen er interessert i sportrening. 
Er det interesse for aversjonsdressur mot sau og rein? Hundeutvalget jobber med 
å få til et samarbeid med Finnmark Elghundklubb/Tana JFF for å få hit 
instruktører som kan strømme hund. Er interessen stor nok er vi også åpen for å 
utdanne egne lokale instruktører til dette.  
 
 
 
Årsberetning Kvinneutvalget: 
 

 
Kvinneutvalget har bestått av Karin Wahlmann, Grethe Sivertsen, Lena Nyheim og 
Beate Ryen. 
Vi har hatt møter i fjor og et møte hittil i år. Det har blitt arrangert Kvinnedøgn 
med mange glade jenter i elva. Vi hadde planer om å ha flere arrangement, men 
tiden strakk dessverre ikke til. I år ønsker vi også å arrangere kvinnedøgn og flere 
arrangement.  Før den tid ønsker vi å samle alle våre kvinnelige medlemmer til et 
møte for sammen kunne bestemme hvilke arrangement vi ønsker å ha i år.  
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3) Regnskap 
• Godkjenne regnskap 2014. 

 
        

     RESULTATREGNSKAP 

           2014 2013 

 

DRIFTSINNTEKTER OG 

DRIFTSKOSTNADER     

 Driftsinntekter        

 Salgsinntekt    742 442,00 743 497,00 

 Annen driftsinntekt    39 590,00 162 835,10 

 Sum Driftsinntekter    782 032,00 906 332,10 

 Varekostnad    6 993,00 0,00 

 Personalkostnader    173 039,47 126 099,03 

 Avskrivninger    14 710,00 0,00 

 Annen driftskostnad    640 923,57 524 909,39 

 Sum driftskostnader    835 666,04 651 008,42 

 DRIFTSRESULTAT    -53 634,04 255 323,68 

           

 

FINANSINNTEKTER OG 

FINANSKOSTNADER     

 Finansinntekter        

 Annen finansinntekt    566,00 426,00 

 Annen finanskostnad    1 022,48 133,42 

 NETTO FINANSPOSTER   -456,48 292,58 

           

 
ORDINÆRT 

RESULTAT     -54 090,52 255 616,26 
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BALANSE PR 

31.12.2014     

          31.12.2014 31.12.2013 

EIENDELER         

ANLEGGSMIDLER       

Bygninger     82 875,00 85 000,00 
Inventar 
mv     73 000,00 63 360,00 

Sum varige driftsmidler  155 875,00 148 360,00 

SUM ANLEGGSMIDLER  155 875,00 148 360,00 

          

OMLØPSMIDLER       

Kundefordringer m.v.  2 400,00 0,00 

Annen forskudsbet kostnader  0,00 0,00 

Sum fordringer    2 400,00 0,00 

Bankinnskudd    450 296,24 517 796,53 

SUM OMLØPSMIDLER  452 696,24 517 796,53 

SUM 

EIENDELER    608 571,24 666 156,53 

          

EGENKAPITAL OG GJELD      

EGENKAPITAL        

Egenkapital     611 489,22 355 872,96 

Årsresultat     -54 090,52 255 616,26 

Sum Egenkapital   557 398,70 611 489,22 

          

GJELD         

KORTSIKTIG GJELD       

Leverandørgjeld   20 646,00 9 928,00 

Skyldig skattetrekk   12 687,00 33 702,00 

Skyldig feriepenger   15 684,87 9 623,73 

Annen påløpt kostnad  2 154,67 1 413,58 

SUM GJELD     51 172,54 54 667,31 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   608 571,24 666 156,53 
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• Budsjett 2015. 

     

 DRIFTSINNTEKTER       

         

 Kortsalg      Kr.          800 000,00  

 Kontingent      Kr.            40 000,00  

 Variable inntekter      Kr.            30 000,00  

         

 SUM DRIFTSINNTEKTER      Kr..          870 000,00  

         

 KOSTNADER       

 Forpakteravgift      kr          205 000,00  

 Lønn vakter ( inkl feriepenger)      Kr.          160 000,00  

 
Klubb lokaler Leie og 
Byggekostnader      Kr.          120 000,00  

 Provisjon kortsalg      Kr.          100 000,00  

 Drift kamera veikulpen og Ordo      Kr.            65 000,00  

 Tilrettelegging langs elven      Kr.            25 000,00  

 Regnskap      Kr.            20 000,00  

 Møter/kurs og arrangementer      Kr.            20 000,00  

 Forsikring      Kr.            15 000,00  

 Vedlikehold utstyr skytterbanen      Kr.            15 000,00  

 Undomsarbeid      Kr.            20 000,00  

 Annonser      Kr.               5 000,00  

 Kontorrekvisita      Kr.            10 000,00  

 Reise      Kr.            10 000,00  

 Kultivering Ordo      Kr.            15 000,00  

 Festeavgift      Kr.               2 200,00  

 Leie av lokaler til møter      Kr.               8 000,00  

 Renovasjon      Kr.               2 000,00  

 Ferdigstille hytte Adamsdalen      Kr.            35 000,00  

 Drift av hytter      Kr.            15 000,00  

 SUM KOSTNADER      Kr.          867 200,00  

         

 DRIFTSRESULTAT      Kr.               2 800,00  

 
 
 
 


