
Protokoll fra årsmøte i Olderdalen jeger - og fiskerforening.

Tid Fredag, 12.04.2019,
Sted: Kultursenteret, Olderdalen.
Til stede: 20 stemmeberettigede med foreningas eneste æresmedlem, Sverre 
Sivertsen.

Møtet begynte kl 19.00

Formann Jan Lindvall ønsket velkommen til et årsmøte med særlig godt oppmøte.

Sak 1. Godkjenning av innkalling.
Jan L redegjorde for kunngjøringa av årsmøtet.
Vedtak: Godkjent enstemmig.

Sak 2. Valg av ordstyrer.
Vedtak: Anders Mathisen enstemmig valgt.

Sak 3. Valg av sekretær.
Vedtak: Øyvind Rundberg enstemmig valgt.

Sak 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
Vedtak: Rita Jensen og Arnfinn Soleng enstemmig valgt.

Sak 5. Årsmelding fra siste kalenderår.
Formann Jan Lindvall la frem årsmeldinga etter at trykte eksemplarer var delt ut til de 
frammøtte. Øyvind Rundberg redegjorde for forskningsoppgaven om Olderdalselva 
utført (Student fra NMBU) sommeren 2018 og forslag for videre arbeid med 
elveutløpet.
Leder for turgruppa, Ranveig Soleng, gikk gjennom gruppas aktiviteter og planer for 
videre arbeid.
Spørsmål/kommentarer: Spørsmål om tilstedeværelse av oter i Olderdalselva. Ingen 
spor etter forekomst.
Det var satt ut minkfeller langs elva helt til Fjellfinnvolden da det hadde vært 
registrert minkspor. Ingen fangst.



Universell utformet sti fra kirkegården til Slettveien blei og kommentert.
Vedtak: Årsmelding for 2018 enstemmig godkjent.

Sak 6. Revidert regnskap fra siste kalenderår.
I kasserers fravær redegjorde nestleder Fredrik Johnsen for regnskapets forskjellige 
poster. Regnskapet er revidert av revisor Olaf Bergheim og funnet i orden.
Under Driftsinntekter post 3401 Annen støtte blei det nevnt at kr 10000.- er en pris 
OJFF fikk av Troms Fylkes friluftsråd. Kr 3438.- er et vindu fra Manndalen bygg.
Post 6001 Vedl. hold Jevvašhytta kr 17987.- . 
Spørsmål om hvorfor grasrotinntektene har gått ned. Noen prioriterer forskjellig om 
hvem de vil støtte fra år til år. Mange medlemmer i OJFF er og med i andre 
foreninger, f.eks OIK og Båtforeningen som har økt sine grasrotinntekter.
Spørsmål om verdien av hytta ved Olderdalsvannet er satt for lavt. 
Vedlikeholdsarbeid og oppussing til en verdi av over 15000.-  bør føre til vediøkning. 
Her blei det svart at hytta sannsynligvis ikke har høg salgsverdi da den ikke kan 
overdras til private.
Vedtak: Regnskapet for 2018 enstemmig godkjent.

Sak 7. Forslag til arbeidsoppgaver for neste sesong.
Formann Jan Lindvall redegjorde for arbeidsprogrammet som også er nedfelt og 
gjennomgått i årsmeldinga (Sak 5/19):
* Vi ønsker å være med på å utvikle utformingen av Mølleholmen.
* Langtidsprosjekt, utbedre stien fra Fjellfinngsmmen (Hestestein) til 
Olderdalsvannet.
* Sluttføre med restaurering av Jevvašhytta.
* Gjøre ferdig planlagt arbeid på Olderdalshytta.
* Jobbe fram en løsning med NVE for å forbedre utløpet av Olderdalselva.
* Registrere om det står fisk i elvemunningen.
* Universell utformet sti fra kirkegården til Slettveien.
* Registrering av mink ved elva.
* Når forholdene tillater det, kommer vi til å fortsette utfisking i Olderdalsvannet.
* Avtaler ang. elva og vannet.
Fra turgruppas program (Som Ranveig Soleng redegjorde for på årsmøtet, sak 
5/19):
* Oppgradere stien til Savvan (1 km) for bevegelseshemmede. (Se styrevedtak 
28/19)
* Stedsnavnvandring, kvinnemarsj, adventsmarsj og midnattstur til Risfjellet.
* Forbedre og vedlikeholde allerede bestående stier.
* Ønsker å samle alt av stibygging under turgruppa.
* Etablere en gruppe med ansvar for faste gjøremål. Eks. lavvoen, benken osv.
Vedtak: Årsmøtet gav arbeidsprogrammene sin tilslutning.

Sak 8. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
A. Sammenslåing mellom Olderdalen Jeger - og Fiskerforening og Olderdalen 
Båtforening (OBF).
Arve Keilen redegjorde for notatet han hadde fått i oppdrag av begge foreninger å 
utarbeide: Argumentliste for Nye Olderdalen Jeger - og Fiskerforening. (Se vedlegg 
til saken)
Formann Jan Lindvall fikk så ordet på vegne av styret og fremmet forslag om at de to 
foreningene slås sammen. Det er dette årsmøtet skal ta stilling til, ja eller nei til 



sammenslåing.
Det blei stilt spørsmål om økonomien i Båtforeningen som Fredrik Johnsen svarte 
på. Den er god.
Det blei og stilt spørsmål om verdier i havna, vedlikehold av havna og utgifter. 
Ved en sammenslåing må man ha en havneansvarlig som er med i det nye styret.
Navn på den nye foreninga blei og tatt opp. Navnet Båtforening må ikke forsvinne. 
Havna bør heite Olderdalen båthavn.
Det var og fremmøtte som var betenkte til sammenslåing.
Båtforeninga har i styremøte sagt ja til sammenslåing så langt, men saken vil bli 
endelig behandlet i årsmøte 29.04. 2019.
Det blei og anbefalt å ta kontakt med kommunen i sammenslåingsprosessene.
Mulige uforutsette konsekvenser gjorde noen frammøtte negative.
Det blei opplyst at båthavna var forsikra mot uhell og skader og moloen er 
kommunens ansvar.
Ønske om at et fellesmøte OJFF og OBF avholdes så snart som mulig uti mai 
måned.
Da må forslag til navn, vedtekter og regnskapsoppsett være på plass.
Ordstyrer Anders Mathisen tok opp ønske om skriftlig votering. Det ønsket ingen.
Avstemning blei derfor gjennomført ved handsopprekning. 
Vedtak: Av de 20 frammøtte stemte 18 ja til sammenslåing mens 2 stemte mot.

Sak 9. Fastsettelse av årets medlemskontingent.
Vedtak: Saken utsettes til ekstraordinært årsmøte. Enst. vedtatt.

Sak 10. Valg i henhold til § 3.
Vedtak: Sittende styre fungerer fram til ekstraordinært årsmøte. 
Valgkomiterepresentant for OJFF er Arve Keilen som sammen med en fra OBF 
arbeider fram forslag til nytt styre etter OBF årsmøte 29.4. Enst. vedtatt.

Møtet hevet kl 21.00.

Øyvind Rundberg.
møtesekretær.

Etter årsmøtet leverte Kultursenteret en utmerket lammesteik med fløtegratinerte 
poteter og grønnsaker. 22 personer deltok. 


