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Referat fra årsmøte i Søndre Hurum JFF 
Klubbhuset, Filtvet Fremad - onsdag 7/3 2007 Kl 19.00 

 
 

Per Ivar Gundersen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. 
 
- Godkjennelse av dagsorden: 
Dagsorden godkjent. 
 
- Valg av møteleder og referent: 
Per Ivar Gundersen foreslått som møteleder og Anders Olaussen som referent. 
Disse ble valgt. 
 
- Styrets årsberetning: 
Per Ivar Gundersen leste styrets årsrapport for 2006. 
Kommentarer: Ingen. 
 
- Regnskap 
Line Johansen gikk gjennom regnskapet i SHJFF for 2006. Årsmøtet godkjente at regnskapet 
var revidert og godkjent av 1 revisor. Bakgrunnen for dette var manglende oppfølging fra en 
av revisorene. Årsmøtet så dette som uproblematisk.  
Kommentarer: Det fremkom ingen. 
Regnskapet godkjent. 
 
- Innkomne saker  
Ingen innkomne saker 
 
- Valg 
Kjell Arne Sotnedal gikk igjennom valgkommiteens innstilling som ble godkjent.  
 
 

- Pause - 
 
- Årsberetninger fra utvalgene: 
 
Jaktutvalget:  Ove Raymond Haugerud leste jaktutvalgets årsberetning. Han informerte om 
svært lav inngang av jakt- og fellingsrapporter. Dette er problematisk for foreningens videre 
rapportering og kontroll over viltbestanden. Sanksjonsmulighetene som finnes i regelverket 
vil bli tatt i bruk og straffegebyrer utstedt. 
 
Hytteutvalget:   Trond Pettersen leste hytteutvalgets årsrapport med regnskap. Ingen 
kommentarer til rapporten. 
 
Oppsynsutvalget:  Per Ivar Gundersen informerte på vegne av oppsynsutvalget. Det er ikke 
rapportert regelbrudd i forbindelse med jaktutøvelse i 2006. Det er ønskelig med strammere 
oppfølging og kontroll av fisket. 
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Per Ivar Gundersen informerte om foreningens status og arbeid i øyeblikket, samt åpnet for 
spørsmål og innspill: 
 

 Jegerprøvekurs:  Det er SHJFF sin tur til å avholde jegerprøvekurs i år som avholdes i 
mai/juni. Det bestrebes å holde en lav pris for ungdommer for å styrke rekrutteringen i 
foreningen. Det arbeides intensivt med utdannelse av instruktører i foreningen 
innenfor stramme tidsrammer. 

 Annonsering av årsmøtet:  Etter tilbakemeldinger om at mange ikke får med seg 
innkallingen som står i RHA, må kanskje andre media benyttes. Det ble foreslått 
Drammens tidende, kabel-TV, e-post eller evt. sende ut innkalling pr. brev. 

 Veien til Rødvannet:  Da grunneier over lengre tid ikke har vist interesse for 
vedlikehold av veien, må annen metodikk forsøkes. Per Ivar Gundersen foreslår å be 
grunneier om et spesifikt beløp og at foreningen gjør jobben selv. 

 Markedsføring av SHJFF:  Stand på Tofte-dagen. Dette har tidligere vært en suksess 
med servering av røkt ørret etter prøvefisket. Her kan det også arrangeres 
konkurranser med gevinster som for eksempel fiskekort. Det må nedsettes en 
arrangementskommitee. 

 Skytebane i Hurum:  Et arbeidsutvalg er stiftet og informasjon vil komme når utvalget 
vet mer hvor saken står. Leirduebanen har vi fortsatt i 2007. 

 Vi har et økende økonomisk press i foreningen grunnet forhøyet grunnleie og redusert 
tildeling av fellingstillatelser på rådyr. Dette må kompenseres med økninger i 
inntektene. 

 Foreningen får av og til henvendelser fra fylkeslaget med aktivitetstilbud, men er ikke 
flinke nok benytte oss av disse og avholde arrangementer. 

 
Fiskeutvalget v/ Sverre Georgsen informerte på vegne av fiskeutvalget: Det er mye og bra fisk 
med god kondisjon i Rødvannet. I Langvannet er det fisket fisk i 2-kilos klassen. Ca. 1.000 
abbor er tatt med ruser i Røskestadvannet.. Aklangen er kalket og klar for utsetting, men 
veitilstanden er et problem for frakting av fisk.  
 
Rådyrforing :  i 2006 var det ingen foring i foreningens regi. 
 
Predatorbekjempelse: predatorfellinger blir innrapportert. Premiering på fylkesbasis. Det ble 
diskutert bruken av revebåsene, og mulige plasseringssteder for disse. 
 
 

- Møtet hevet - 


