
Årsberetning for Olderdalen Jeger og Fisk for året
2020

Styret har bestått av følgende personer valgt på årsmøtet 03.07.2020 frem til årsmøte
21.05.2021.

Formann Anders Mathisen *)
Nestformann Arve Keilen ***)
Kasserer Hugo Jenssen *)
Styremedlem Ranveig Soleng (Formann turgruppa) **)
Styremedlem Harry Nilssen (Havneansvarlig) *)
Styremedlem Terje Bakkehaug **)
Styremedlem Roger Soleng ***)

*) På valg, velges for ett år ref. vedtekter §3.1
**) På valg, velges for to år, ref. vedtekter §3.1
***) Ikke på valg, sitter ett år til.

Styreaktivitet
Styret har i perioden gjennomført 3 styremøter og behandlet 25 saker. Referat fra disse
publiseres på www.ojf.no.

Utover dette har vi i løpet av året fått en lei sak knyttet til båthavna. Det er nå et nytt rederi
som kommer med lengre ferge. Dette medfører at inn - og utseiling i havna blir betydelig
vanskeliggjort. Vi har i løpet av året hatt dialog og møter med Kåfjord kommune og Troms og
Finnmark fylkeskommune. Dette arbeidet fortsetter inntil vi har en løsning på disse
utfordringene.

Regnskap
Styret har godkjent følgende regnskap

Driftsinntekt: 199.725

http://www.ojf.no


Inntektene fordeler seg slik:
Kontigenter: 15.345
Havneavgift: 96.642
Grasrotandelen: 50.039
Andre inntekter: 25.050
Offentlig støtte: 12.650

Avskrivning: 72.164

Driftskostnad: 154.280
På driftssiden er utgiftene fordelt slik:
Havna: 61.670
Hyttene: 11.874
Stier og bålplasser: 281
Kultivering av elva og vannet: 3.899
Annet: 4.844

Driftsresultat: 45.445

Medlemmer
Foreningen har i 2020 hatt totalt 61 enkeltmedlemmer, samt 26 familiemedlemskap med
totalt 67 medlemmer. Totalt medlemsantall i foreningen for 2020 er 128.

Rapport på arbeidsplanen
Arbeidsplanen ble vedtatt på årsmøtet 03.07.2020

Kultivering av vannet
Det er fisket med 2 ruser fra 15 februar til 27 april. Tatt 779 stk. En del større fisk som er
sluppet ut. I vinter var det tunge arbeids forhold på isen, så da ble det ikke så mange ruser.
Mitt inntrykk av vannet er at det ser ut som ruse fisket hjelper. Man får ofte fin fisk på ruse å
stang som er ung fisk. Mye av 2/3 hg, å noen over kiloen.Små fisken er også feitere. Så får
vi noen gode sesonger så blir det bra. Sommer fiske i år ble det ikke noe av.

Ansvarlig for 2020 har vært Terje Bakkehaug.

Kultivering av Elva
Det er gjennomført en del befaringer og møtevirksomhet. Konklusjonen er at det bør
gjennomføres forundersøkelser i elva av en profesjonell aktør. Det er søkt støtte til dette fra
fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Ferdigstille lagerhus i båthavna
Lagerhuset er ferdigstilt og tatt i bruk. Det er etablert oppbevaring for verktøy og en
kaffekrok.



Utbedre elektrisk anlegg i båthavna og vedlikehold av fortøyninger

Kabel byttet ut i August, 8-9 September ble det gjennomført dugnad i havna for å bytte ut
kjetting og fester på landsiden.

Gjenskape kulturminne i forbindelse med Fjellfinnvollen
Stien opp til Fjellfinnvollen ble kraftig redusert pga. stor rasaktivitet, i år har denne stien blitt
ryddet igjen. Prosjektet er inntil videre lagt på is.

I tillegg har styret startet følgende aktiviteter

Etablere organisasjonsplan for Olderdalen Jeger og Fisk
Se vedlagte forslag til organisasjonsplan for Olderdalen Jeger og Fisk.

Avsluttende ord
Styret setter pris på alle bidrag til foreningen, dette være dugnad, kontigent og grasrotandel.
Vi håper medlemmene våre fortsetter å støtte foreningen også i kommende år. Spesielt vil vi
oppfordre medlemmer som hadde Olderdalen Båtforening som sin grasrotandel om å bytte
denne til Olderdalen Jeger og Fisk. Dette skjer ikke automatisk.

Styret vil takke for dette året og ønsker det nye styret lykke til.

Olderdalen, dd.mm.yyyy
Styret for Olderdalen Jeger og Fisk
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