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Forretningsorden 

 

Styret i Vefsn JFF Foreslår følgende forretningsorden 

1. Til å lede årsmøtet velges en dirigent 

Styret anbefaler årsmøtet å velge……………………. 

 

Til å føre årsmøtets protokoll velges én referent 

Styret anbefaler årsmøtet å velge 

………………………………………….  

 

Til å underskrive protokollen anbefales styret årsmøtet å velge 

………………………………………………… og 

………………………………………………….. 

2. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. 

Taletiden er 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang 

3. Forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være underskrevet 

med forslagsstillerens navn. 

4. Ved valg hvor det kommer forslag på flere kandidater benyttes det 

skriftlig avstemning dersom noen stiller krav om dette. 
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ÅRSMELDINGER 2021 OG HANDLINGSPLANER 2022 

HOVEDLAGET 
 

Styret har i 2021 bestått av: 

Leder  Nils-Kristian Brubakk 

Nestleder Catrine Markussen 

Sekretær Christer Lukassen 

Kasserer Rita Fjeldavli 

Styremedlem  Per Tomas Eiterstraum 

Styremedlem  Torkil Berg 

Studieleder  Rune F. Einrem 

 

Styret har hatt fire styremøter i årsmøteperioden. Møtene har blitt avholdt som en blanding av 

fysiske og digitalt oppmøte. 

Foreningen holder seg i 2021 stabil i antall medlemmer. Per 31.12.2021 hadde foreningen 334 

betalende medlemmer. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av medlemmene ut over 

medlemskategoriene, samt kjønnsfordelingen i foreningen. 

 

 

For at foreningen skal nå målet til Norges JFF på 25% innen 2025 må vi fortsette den gode 

jobben som gjøres med inkludering og aktiviteter. I 2021 startet arbeidet med å etablere 

kvinnegruppe i foreningen. Dette gjennom at det ble arrangert to særdeles vellykkede 

kvinnearrangement; skyting og laksefiske. 

Hyttene har et stabilt, men noe lavt utleie. Dette skyldes nok mye at pandemien har begynt å 

tære på folk flest. 

Ungdomskurset «Jakt- og friluftskole med Vefsn JFF» ble arrangert og vi er veldig tilfredse 

med at vi greide å dra i land et så pass omfattende prosjekt midt i pandemien. 
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Foreningen mottok i begynnelsen av 2022 den tiste nyheten om at æresmedlem Reidar Breirem 

hadde forlatt oss. Foreningen ønsker å takk Reidar Breirem og Klaus Fjellbekkmo for en iherdig 

innsats og lyser fred over hans minne. 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer, tillitsvalgte og engasjerte for deres iherdige 

innsats i nok et anderledesåret 2021! Til tross for mange utfordringer har undergruppene greid 

å levere et imponerende godt stykke arbeid. 

 

Representasjon 

Fagutvalg for utmark, landbruk og motorferdsel: Laila Nævervei 

Leder valgkomiteen Nordland JFF:   Jim Nerdal 

Vara valgkomiteen Nordland JFF:   Nils-Kristian Brubakk 

Rådgivende utvalg Lomsdal-Visten:   Lars Lorentzen 

Leder fiskeutvalget Nordland JFF:   Cathrine Markussen 
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Det 23. landsmøtet 
Helgen 12.-14. november, i le for corona-pandemien, ble det 23. landsmøtet i Norges Jeger og 

Fiskeforening arrangert ved Gardermoen. Vefsn JFF var sterkt representert med hele tre av 10 

delegater fra Nordland, Nils-Kristian Brubakk, Cathrine Markussen og Rune Finsås Einrem. 

 

 

Bilde 1. Nordlandsbenken på landsmøtet 2021. 

Selv om Nordlandsbenken ikke var blant de hyppigste på talerstolen var det en del saker vi 

uttalte oss i, blant annet Statskog sin forvaltning av Opplysningsvesnets fond, kvotefastsetting 

av sel og hvor vidt jaktfeltskyting skal kunne godkjennes som oppskyting. 

Av saker som ble vedtatt med stor betydning for foreningene var blant annet enhetlige vedtekter og 

enhetlig kontingent. I NJFF er det totalt sett ca. 62 000 forskjellige valører på medlemskategoriene. 

Dette er nå kuttet ned til 11. Vedtektene er alle forskjellige fra lokalforening til lokalforening og fra 

fylke til fylke. Det ble nå vedtatt en grunnmal/mønstervedtekt for både fylkeslagene og lokalforeningene 

som skal føre til mer enhetlig styre av organisasjonen. 

Det var en sann ære å få representere Nordland og Vefsn på landsmøtet hvor over 200 engasjerte jeger, 

fiskere og friluftsmennesker møttes for å bidra til å stake ut foreningens fremtid.  
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Årsmelding fra Vjff sin representant i rådgivende utvalg Lomsdal – Visten 

nasjonalpark 
 

I 2021 er det avholdt ett møte i RU.  

Tema for RU i 2021, som har interesse for VJFF, er helårs parkeringsplass i Tverådalen ved 

nedre deler av anleggsveien, som går til vindindustriområdet i Vesterfjellan (Øyfjellet). 

Status i dag er at det snakkes om en helårsparkering der anleggsveien tar av fra skogsbilvegen 

ved Grøvsetra. 

Dette er en lite gunstig parkering for de som skal opp Tverålia og videre vestover inn i                          

L-V nasjonalpark, til f.eks. Lavasshytta (VJFF). Dette vil gjøre at de som skal til fjells, må gå 

ett langt stykke etter anleggsveien, dette blir omtrent dobbelt så langt som fra dagens parkering. 

Den mest fornuftige plasseringen for friluftslivet vil være å flytte bommen og parkeringen opp 

til der stia opp Tverålia krysser kraftlinja omtrent midt i Tverålia.  

Dette har vi forstått at Eolus er positive til, mens grunneierne og reindrifta er negative til en slik 

løsning.  

 

Representantens syn på arbeidet i RU: 

Det er viktig og sikre almehetens tilgang til området for friluftsliv, jakt og fiske. 

VJFF har 2 hytter i nasjonalparken, det må arbeides for at planer for infrastruktur (stier, bruer 

eller overnattingssteder) i parken ikke reduserer tilgjengeligheten til våre hytter. 

Og ikke slik som beskrevet ovenfor, at en ny vei gjør tilgangen til området mere tungvint? 

 

 

Mosjøen 12.02.22 

 

Lars Lorentzen 
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Jakt og friluftskole med Vefsn JFF 

10 ungdommer fikk være med på Vefsn JFF sitt mest omfattende ungdomsprosjekt, 

muligens noensinne. På menyen sto jegerprøvekurs, laksefiske, skytekurs, innlandsfiske 

og rypejakt. 

Allerede i 2019 begynte planleggingen av det som skulle bli et hovedsatsingsområde for Vefsn 

JFF. Norges Jeger- og Fiskerforbund har de de siste årene, sammen med bla 

Sparebankstiftelsen, oppmuntret til Jakt- og fiskeskoler (JOFS). Mange foreninger har vært med 

på dette i forskjellige utforminger, jaktskytterskoler, jaktskoler, fiskeskoler etc. Når Vefsn JFF 

i 2021 ble 75 år var det på tide å satse stort! Planen ble å arrangere den største og mest 

omfangsrike jakt/friluftskolen i landet. Og det vil vi, nesten, si vi greide! 

Vefsn JFF har fått mye god respons på jakt- og friluftsskolen fra andre deler av landet. Da 

søknaden til Norges jeger- og fiskerforening ble sendt inn, fikk vi en telefon om det virkelig 

var tilfelle at vi skulle få til alt dette. Da var svaret «ja, det skal vi. Vi satser stort. Dette er 

jubileum for både dere og oss. Nå kjører vi på» 

Annonser om deltakelse ble lagt ut på Facebook og foreningen var også i avisen for å promotere 

prosjektet. For å kunne tilby ønsket kvalitet ble det satt grense på 10 deltakere. Dette fikk vi 

greit på plass og alderen på deltakerne var mellom 13-18 år.  

Jakt og friluftskolen skulle gi en innføring i noe av det beste Vefsn JFF har å by på, det ble 

derfor lagt opp til at deltakerne starter med jegerprøvekurs, for deretter å være med på laksefiske 

og innlandsfiske. Som forberedelse til høstjakta skulle de gjennom et omfattende skytekurs med 

hagle. 

Takket være Lars Farbu kom alle 10 deltakerne seg gjennom jegerprøvekurset på strålende vis. 

Helgen 25.-27. juni var det duket for laksefiske, ikke bar ei én elv, men i alle tre laksevasdragene 

i Vefsn, Vefsna, Fusta og Drevja. Alle vassdragene er unike og byr på sine egne fordeler og 

utfordringer. Været var på vår side, men det var dessverre ikke fisken… 
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Bilde 2. Fornøyde deltakere, og instruktører, under laksefiske. Her i Fusta. Foto: Helgelendingen 

Jaktskyteanlegget stilte mannsterke opp til skytekurs som gikk mandager og onsdager over to 

uker. Her hadde instruktørene laget et godt forberedt opplegg med sikkerhet, skyteteknikk og 

håndtering av våpen første kvelden. De andre kveldene var det duket for skyting og kurset ble 

til og med avsluttet med en uformell, dog seriøs, konkurranse deltakerne imellom. Fra å aldri 

hadde skutt med hagle var det flere som hadde 50% treffprosent etter endt kurs. Bedre enn 

mangt en rypejeger!  

Grunnet Covid-19 og en del helger med dårlig vær i form av mye vind på sensommeren ble den 

planlagte innlandsfisketuren veldig amputert. Da det så ut til at denne ikke ble gjennomført i 

det store og det hele, avviklet studieleder noen feriedager, hoppet i bilen og kjørte til Mosjøen 

for sammen med Jon Arne Rasmussen, Jim Nerdal og Torstein Einrem å arrangere fiske på 

Fustvatnet. Deltakerne fikk her være med å sette, og dra garn, fra båt, fiske med sluk og 

markfiske. Sammen med kaffekok og pølsegrilling rundt bålet ble dette en fin dag ute. Noen 

napp og en fin ørret ble med hjem. 
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Bilde 3. Første kveld med skytekurs. Instruktør Per-Harald Lien sammen med en av deltakerne. Foto: Helgelendingen 

Helgen med høstrypejakt utgikk. I mangel på planlegging og dugnadsfolk. 

Foreningen sitter igjen med gleden av, forhåpentlig vis, og motivert ungdommer til å benytte 

naturen på en bærekraftig måte. Kanskje disse ungdommene vil ta med seg en venn og slik 

utvikler det seg videre. Kanskje de også en gang vil ta med seg sine egne barn, og dermed har 

vi fått videreført de lange tradisjonene vi har med jakt, fiske og friluftsliv.  

Det var et ambisiøst prosjekt foreningen tok sats på, og i det store og hele er vi fornøyd. At vi 

ikke kom i mål med alle aktiviteter er svært synd. Av forbedringer til senere arrangement må 

det være mer tydelig ansvarsfordeling og koordinering av arrangementer. Dette krever igjen 

mye på en og samme person. Kommunikasjon utad ble kritisert og er noe som må tas på alvor 

og forbedres i alle våre arrangement.  

Foreningen ønsker å rette en stor takk til alle involverte i prosjektet. Til Vefsn Kommune som 

år etter år stiller opp med kurslokaler for våre jegerprøvekurs. Til sponsorer, Sparebank 1 

Helgeland, Nordland Jeger- og Fiskeforening og Norges Jeger- og Fiskeforening. Tusen takk 

til alle dugnadsfolkene som til tross er de som får aktiviteter og foreningen til å gå rundt! Og 

ikke minst takk til alle deltakerne på kurset! Dere var en super gjeng og vi håper å ha motivert 

dere til å benytte naturen og friluftslivet. Av utstyr sitter vi igjen med blant annet flere sett med 

fluestenger som kan benyttes til kurs eller ved å kontakte foreningen om utlån. 
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Friluftsskole 
 

Vefsn jeger og fiskeforening fikk på kort varsel oppdrag å arrangere to dager til årets 

Friluftsskole i Vefsn. Dette er et tilbud som ble arrangert siste uke av skoleferien.  

VJFF presenterte en dag på jaktskyteanlegget med demonstrasjon av våpensikkerhet og skyting 

med hagle og rifle. I et nydelig sensommervær ble det grillet lunsj til ungdommene og 

instruktørene.  

Instruktørene var Per Tomas Eiterstraum og Torstein Einrem. 8 ungdommer deltok. 

 

Dag to engasjerte vi Roy Brubakk til å holde demonstrasjon av fluefiske og fiske i Fustvatnet, 

fra Baågneset. 

 

Til sammen fikk VJFF 20.000,- for oppdragene, noe vi setter stor pris på. 7 ungdommer deltok. 
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Kvinneaktivitetsmidler 2021 
Vefsn Jeger- og Fiskerforening arrangerte i samarbeid med NJFF Nordland fluekastekurs for 

kvinner helgen 25.-27.juni. Målgruppen for kurset var både nybegynnere og mer erfarne. 

Tilbudet ble svært populært og antall plasser ble utvidet fra 10 til 14 for å hindre venteliste.  

Kurset gikk fra fredag 25. – 27.juni og omfanget var 18 timer. Innholdet var som følger: 

Dag 1 gikk ut på at deltakerne fikk innføring i utstyr og fluer samt de vanligste knutene. 

Dag 2 besto av kurs i grunnleggende kasteteknikk med enhånds fluestang.  

 

Dag 3 besto av kastetrening og praktisk fiske i Drevjaelva.  

Deltakerne ønsker seg kastekvelder og en del 2 til neste sommer.  

Foreningen fikk nye medlemmer som følge av aktiviteten som også ble dekket av lokalavisa 

Helgelendingen. 

 

Bilde 4. En fornøyd gjeng med fluefiskere. Foto: Per Vikan, Helgelendingen. 

 

Takket være jaktskyteanlegget ble det arrangert skytekvelder for damer på 

sensommeren/høsten. Det var noe variabelt oppmøte på disse, men 19 forskjellige deltakere var 

innom. Til og med noen helt nye unge jenter i 18-års alderen, som ikke hadde noen erfaring 

med hagleskyting, var innom disse kveldene.  
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Bilde 5. Noen av deltakerne på en av kveldene med "dameskyting". Foto: Christopher Engås, Helgelendingen. 

  



15 

 

Reidar Breirem sin bortgang 

17.01.2022 fikk vi den triste beskjeden om at Reidar Breirem var død. Han var en ledende 

oppdretter av dunkere og hadde over mange år lagt ned utallige dagsverk for harehundsaken 

både som jeger, oppdretter, aktiv i harehundgruppa i VJFF og i Dunkerringen. 

Reidar ble født 8. november 1925 på Breiremma. Han var 3. yngst i en søskenflokk på til 

sammen 10. I barneåra deltok han i arbeidet på gården og i 16-17 års alderen dro han til Sverige 

på grunn av krigen. Der arbeidet han som skogsarbeider og han har fortalt at det var harde kår. 

Ofte måtte han legge seg både sulten og kald.  

I 1950-51 gikk han elementærteknisk skole i Oslo og tok Svennebrev i Molde. I 1955 mottok 

han håndverksbrevet og kunne drive som selvstendig snekker. Noe han drev med til han fikk 

jobb som faglærer på yrkesskolen i Mosjøen. Etter det fikk han jobb som bygningsfører på 

jernbanen med arbeidsområde fra Bodø til Trøndelag. Dette førte til at han var mye borte fra 

heimen. Hele tiden etter at han kom tilbake til Mosjøen, hjalp han til på gården som han sener 

kjøpte av sine foreldre.  

I 1957 giftet han seg med Margrete og flyttet inn i den oppussede lærerleiligheten ved Remma 

skole. Reidar var allerede da en ivrig harejeger og sammen med de nygifte bodde også Ranja – 

den første i en lang rekke dunkere. 

Reidar ble etter hvert en svært anerkjent oppdretter av dunkere under kennelnavnet «Andåsen». 

Han avlet frem høyt premierte hunder og leverte valper over hele landet. Han var aktivt medlem 

i Dunkerringen og fikk Dunkerringens hederstegn i 2016. I forbindelse med tildelingen ble hans 

virke beskrevet slik: 

«Reidar Breirem har vært en trofast ildsjel for Dunkeren, og eier av rasen i mer enn sju tiår. 

Han har også vært en svært fremgangsrik oppdretter for rasen i mer enn 50 år med navnet 

Andåsen. Reidar kjøpte sin første dunker sammen med broren Andreas rett etter 2. verdenskrig, 

og hadde sitt første valpekull i 1953. Han har holdt seg til den samme linjen av gode hunder 

uavbrutt frem til hans siste gikk bort for et par år siden. I den mest aktive tiden hadde Reidar 

både to og tre voksne hunder samtidig, som alle var høyt premierte både på jaktprøve og 

utstilling. Han hadde ansvaret for harehundprøvene og aktivitetene for disse i Vefsn jff over 

mange år, og har fått tildelt æresmedlemskap der for sin utrettelige innsats. Ved utgivelsen av 

Norsk Harehundklubs jubileumstidskrift 1982, skrev det sittende avlsråd følgende i sin 

beretning om Dunkeren for årene 1952-1982: Dunkerrasen har hatt mange interesserte og 

dyktige oppdrettere, som har bidratt til å heve nivået i rasen de senere år. Vi vil si det så sterkt 

at det er de kvalitetsbevisste og kresne oppdretterne som bærer og høyner kvaliteten i en rase 

– folk som ikke avfinner seg med middelmådige jaktegenskaper, og som er i stand til å se om 

de har fått inn noe i sine hunder som ikke holder mål. Ingen vil vel føle seg støtt om vi nevner 

to av de oppdretterne som vi kan henføre til denne kategori, nemlig Johan Skei i Trøndelag og 

Reidar Breirem i Mosjøen. Vi har tidligere omtalt Johan Skeis hunder, og det er vel knapt noen 

som har avlet så mange betydningsfulle hunder for dunkerrasen i hele landet som han. Reidar 

Breirem er også en mann som har gjort seg bemerket med sine Andåsen-hunder. Han har vært 

som en utpost mot nord for dunkerrasen, og for harejakta med hund».  

Reidar er også omtalt i «Historisk tilbakeblikk på harejakt med harehund i Namdal og 

Nordland» utgitt av Helgeland- og Namdal Harehundklubb. Her heter det bl.a.: 
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«Ikke minst er Reidar Breirem kjent som den person i Norge som har oppdrettet dunkere lengst, 

og han har hele tiden holdt seg til samme linje. Hvor mange dunkere, og hvor mange 

jaktpremierte dunkere, Reidar har eid vet ingen da det vil være et stort arbeide og oppsummere. 

Han er også trolig den som har oppdrettet flest jaktpremierte dunkere i Norge. Reidars hyller 

er velfylte av Hederstegn, pokaler og utmerkelser fra prøver og utstillinger lokalt og nasjonalt, 

og taler om et særdeles rikt og suksessfullt harejeger-liv». 

Som det fremgår av omtalene hadde Reidar en fremtredende posisjon som oppdretter av dunker 

i Norge. At interessen var knyttet til oppdrett og utvikling av dunkerrasen kom også til uttrykk 

ved at han ikke spiste harekjøtt. Det var således ikke et poeng å komme fra skogen med flest 

mulig harer. Det var viktigere å samle på gode hareloser, eller prestasjoner som det heter i 

idretten. Han drev toppidrett både hva gjaldt kvalitet og mengde. Det var én av grunnene til at 

han ble så suksessfull som oppdretter.  

Med Reidars bortgang har harehundmiljøet mistet en av sine største pådrivere og hans 

jaktkamerater, en flott kamerat og utømmelig kilde til inspirasjon og kunnskap om harejaktas 

mange finurligheter. 

 

 

Bilde 6. Reidar Breirem og "Knall". "Knall" var norsk utstillingschampion. Foto: Ola Solvang, Helgeland 

Arbeiderblad. 

- Stor takk til familie, sammenfattet av Erlend Herring. 
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Klaus Fjellbekkmo sin bortgang 

Klaus ble født 25.12.1935 på Fjellbekkmo i Grane Kommune. Han var eldste sønn av Klara 

og Johan Fjellbekkmo, som senere fikk de 4 barn til. På den tiden var det trange kår så Klaus 

måtte tidlig bidra med arbeid for å få endene til å møtes. Hans far var mye syk, og hans mor 

var født med en øyesykdom, som gjorde henne nesten blind. Klaus viste råd. Han stilte seg 

ved veien og fikk være med lasskjørerene med hest og vogn til Hattfjelldal ned ved. Da fikk 

han mat og noen ører for arbeidet. Ellers var han med sin far på jakt og fisketurer. Det var 

dette som formet den livslange interessen. 

Klaus hadde særs to gode venner som han vokste opp med; Are Mass Bakken og Otto Nilsen. 

Da krigen herjet som verst dro de på fisketur til nærmeste bekk. Fisk fikk de, om de var noe 

små. Ellers fant guttene på mye rart og fantestreker som gutter flest. 

I 9-10årsalderen var han i flere somre gjetergutt hos Solveig og Einar Svartvatn. De hadde gård 

ved Svartvatnet. Der hadde han det godt. Å få gå i Pilfjellet med dyrene, gjorde at friluftslivet 

fikk grobunn. Han hadde alltid med ångler, og en taustump for å fiske, mens observerte dyre 

og fuglelivet. Han pratet ofte om den deilige rømmegrøten Solveig kokte til kveldsmat. I 

konfirmasjonsårene var det skogsarbeid om vinteren og kommunearbeid om sommeren. Han 

var også dreng på gården til overlege Frostad på Bustadmoen, i Fiplingdalen. (senere 

Børgefjellskolen) 

Året 1953 begynte han sin militærtjeneste som den gang varte i 1 ½ år. Etter tjenesten gikk han 

tilbake til skogsarbeid. I 1960 flyttet han til Mosjøen og fikk arbeid på Elkem aluminium, hvor 

han arbeidet i 40 år. Samme året traff han Liv Johanne. I 1963 giftet de seg og sammen fikk de 

to barn, Asbjørn Willy og John Kenneth. I dag har han fem barnebarn. Asbjørn og Paul har 

arvet sin pappa og bestefars interesser, når det gjeldet jakt og fiske. Det beviser at arven går 

videre til nye generasjoner. 

Fra hjemkomsten etter militærtjenesten var Klaus med sin far på jakt, være seg elg, hare eller 

rype. Denne interessen gjorde at han i rundt 1963 meldte seg som medlem i Vefsn Jeger og 

fiskeforening. Klaus var også innvalgt i Vefsn kommunestyre hvor han han ledet viltnemda 

samt laksestyret i Vefsn. Et lederansvar han hadde i 18-20 år. Are Mass Bakken var Klaus 

sekretær i hele hans periode i kommunestyret. Klaus var også medlem i kontrollutvalget. 

Laksestyret var et omfattende verv som inkluderte hele Vefsna vassdraget, Fusta, 

Vefsnfjorden med tilstøtende sideelver. Disse vervene krevde mye tid med møter og reising, 

spesielt før og etter jakt og fiskesesongen. 

Klaus var ikke bare opptatt av elgjegerne og deres opplæring med jegerprøver og 

skyteferdigheter. Han var like mye opptatt av elghundene og deres ferdigheter. Som godkjent 

elghunddommer var han opptatt av at også disse måtte få opplæring og godkjenning. Han 

deltok på mange jakthundprøver fra Saltfjellet i nord til Trønderlag i sør, men også her i 

distriktet, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Ettersøk av elg drev Klaus med hele året.  

Noe av det største arbeidet Klaus la ned var da arbeidet med å etablere eget skytebaneanlegg 

for Vefsn Jeger og Fiskeforening. Valget falt på Kvalforsmarka. Der var det skogsvei, ingen 

boligbebyggelse, og utvidelsesmuligheter senere. Der var han i mange år hele sommeren, og 

arbeidet med god hjelp fra resten av medlemmene i foreningen. De fikk også god hjelp fra 

maskineier Sigmund Kjemsås. I dag er anlegget et av de beste i landet og har stadig rekruttert 

nye ungdommer. Tømmerhytta som blir brukt til kaffeservering var en flott gave fra Optiker 

Roald Stensland. 
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Klaus fikk i 2005 æremedlemskap i Vefsn JFF. En heder han ble veldig glad og stolt av, og 

satte stor pris på. 

Elgjakten kunne nærmest anses som noe hellig. Da jakten kom, tok han ferie, pakket sekken, 

tok tassen i bånd, og dro av sted. Det ble forbausende stille i huset en lang stund etterpå. Å 

sende karan på elgjakt var et helt styr. Både når de dro, og når de kom heim. De jaktet på 

statens skoger sitt område, i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Tre jaktsesonger var de i Salten, og 

et par sesonger i Tosbotn. 

Siste gang Klaus var på elgjakt, jaktet de i Svartvatnet. I samme område der han gikk som 

liten gjeter. Der skaut han sin siste elg, 80 år gammel. 

Klaus hadde et godt liv. Han fikk gjøre det han elsket å holde på med. 

På hytta vår i Ørjedalen kose han seg. Der fisket han på isen vinterstid. Det gikk i ørret og 

røye. Om sommeren rodde han rundt vatnet. Han trivdes ikke ved havet. Nei - det måtte vær 

gran og furu, fjell og vatn der han skulle ha hytte.  

Hjemme var det laksefiske i Vefsna. Han brukte alltid egen båt der. Landfiske var ikke noe 

for han. Han fisket også i Namsen. Dit dro han på guttetur, og leide båt. 

 

Klaus var en snill pappa og far og en snill ektemann. Han hadde god humor, og hadde uvanlig 

mange gode venner. Han hadde også et nært og godt forhold til sin familie.  

 

Klaus sovnet stille inn 15. februar 2022. 

 

Bilde 7. Klaus Fjellbekkmo ved jaktskyteanlegget til Vefsn JFF. 
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LANGSKARDNESHYTTA 

 

I årsmøteperioden 2021 har det vært gjort en del forefallende arbeid og kjørt inn ved til hytta. 

Det som gjenstår er omramming rundt vindu inne. Hytta har vært godt besøkt og VJFF får 

gode tilbakemeldinger på at hytta er åpen og tilgjengelig for turfolk. 

Mvh Kjell Turmo 

 

KRUTVASSHYTTA 

Det har vært bra utleie ved Krutvasshytta 2021 med 56. Utleiedøgn. Ved er ordna og det er 

montert avtrekksvifte over kokebuss. Det er også innkjøpt ny båt til Krutvatnet. 

  

Handlingsplan 2022 

- Beisning av hytte og uthus 

- Ved må ordnes 

- Oppussing av dassen. 

- Reparasjon av naust. 
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NAUST BRUNREINVATN 

Naustet har vært utleid ca. 50 døgn i 2021. 

Vi søkte Hattfjelldal kommune om skuterløyve for å frakte opp nytt utstyr til naustet, vi fikk 

søknaden innvilget.  

Det ble kjørt opp nye madrasser, nye årer, ny parafinovn og gass. I retur      

tok vi med del ting som ikke var i bruk, og som tok opp gulvplass.  

Kjell Turmo stilte med egen snøskuter, henger og bil. Dette uten å belaste Vefsn jeger og fisk 

for utgiftene.  

En slik velvilje som Kjell viste tror jeg man mister hvis hyttene legges ut til Inatur (Bare en 

personlig mening). 

 

Kjell Turmo har laget oppheng i taket til madrassene. Vi ivaretar dermed madrasser på en bedre 

måte og det blir det bedre plass i naustet. 

 

 

Det ble meldt at det var lekkasje i båten, dette ble prøvd reparert med kjemisk metall, 

tilbakemelding fra brukere sier at båten ble tett. 

 

 

Inne på utedoen er det montert en nøkkel boks med nøkkel til naustet,  

leietakere får koden via utleier. 

 

Og til de som lurer, - ja do stampen er tømt. 

 

Det kom inn kr 9 137,- på utleie, diverse innkjøp kr 11 623,- 

Pr.  01.01.22 står det kr 19 161,82 på Naustkontoen. 

 

 

Bjørn Tore Bergsnev 

utleier 

 

 

JENGELHYTTA 

Styret i Jengelhytta her fra mars 2021 bestått av Tore Bjørnå‐Hårvik (leder), Even Bjørnå 

(kasserer og utleier), Roy Brubakk (nestleder), Finn Fagerbakk (styremedlem) og Kurt Sandum 

(styremedlem).  

Alle valgte medlemmer i styret som velges av årsmøtet står videre. Finn Fagerbakk fratrer fra 

styret. Styret vil arbeide for å få inn et nytt medlem. Det bør minimum være fem i styret for at 

det skal være nok krefter til å holde oppe nødvendig vedlikehold. Det har vært 2‐3 stykker på 

styreturer de siste sesongene.  

Styret har i løpet av 2021 gjennomført to styremøter.  

Styreturen i februar 2021 ble gjennomført for å klargjøre hytta for utleiesesongen, det ble kun 

kjørt opp og ned med olje og materiell i år. Etablert nøkkelfri løsning ved bruk av kodelås som 

gjør administrasjon av utleie noe enklere har fungert godt siden dette ble etablert. 
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Solcellepanel og lys ble etablert iløpet av 2020 og ble veldig vellykket og gjorde både matlaging 

og hytta generelt mer lys og trivelig. 12 Volt anlegget forsyner også radioen og har eliminert 

batterisluket fra denne.    

Styreturen i september ble gjennomført og noe generelt vedlikehold ble utført samt 

vinterklargjøring og vask av hytta. På grunn av noe ruskete vær og lite ressurser ble det ikke 

utført noe stort vedlikeholdsarbeid. 

Det er fra hovedstyret utrykt et klart ønske om at det etableres nødbu i tilknytning til 

Jengelhytta, dette arbeidet er ikke startet men det er satt av midler til dette slik at man kan 

gjennomføre en del forberedende arbeider. Eventuell nybygging krever godkjenning av 

relevante myndigheter. Det har vært er utfordrende å «finne» tilstrekkelig engasjement til å ta 

tak i denne saken, vi håper å få frem en godkjenning av ny bu/utedo iløpet av 2022.  

Det har vært et tilbakevendende tema knyttet til oljefyring som oppvarming av hytta etter at det 

ble forbud mot slik oppvarming i bolighus. Enn så lenge har det vært grei tilgang på fyringsolje 

og det er ikke noe forbud mot oppvarming av fritidseiendommer/hytter. Så lenge vi lovlig kan 

få tak i fyringsolje og bruke denne så er det styrets vurdering at dette er den beste 

oppvarmingsmetoden både med tanke på lagrinsplass/transport og komfort i hytta. En overgang 

til ved vil kreve en betydelig plass til lagring av veden samt en større logistikk for transport for 

å frakte denne inn.   

Som både medlemmer i styre og brukere av hytta sommer og vinter har vi ikke de senere årene 

opplevd oljelukt som sjenerende hverken i hytta eller rundt denne. Det er gjort en del tiltak 

rundt dagtank og pumpe for å hindre oljedunst. 

 

Handlingsplan 

 

Styret fortsetter med vedlikehold samt strategien for å øke trivsel og markedsføring med tanke 

på økt utleie.   Konkrete planer for inneværende år stort sett arbeidsom ikke ble utført i 2021 

- Maling og kitting av vinduer 

- Male siste yttervegg 

- Korte inn utstikk og fikse opp vindski/kasser etter skader 

- Fikse ytterdør og vannbrett 

- Forberede ny utedo 2022?  
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Tabell 1. Oversikt over eiendeler med verdi > 500 NOK per 11 februar 2020 

Oljepeis 2000 

Fyringsolje 4000 

Propanflasker 9 stykk 6000 

Propanbrennere 2 stykk 1000 

Strømaggeregat GeBe 2,2 Kw 3000 

Div verktøy 2000 

Madrasser 10 stk 2000 

Plastbåt m/årer 2 stk 15000 

Flyte og redningsvester 8 stykk 2000 

Isbor 3 stykk 1000 

Dyner og puter 10 stykk 5000 

DAB radio 3500 

Gasskomfyr 8000 

Batteridrill dewalt (2020) 2400 

Solcelleanlegg og lys (2020) 20000 

 

Regnskap    

   Inn   Ut  

Saldo 31.12.2020   kr  44 039,96  

    

Leieinntekter   kr  33 300,33   
Retur varer    

Transport   -kr    1 580,00  

Propan, forbruksmateriell -kr 3 899,50  

Vedlikeholdsmateriell   -kr    3 400,00  

Bajonettsag Dewalt   -kr    1 200,00  

Batteridrill Dewalt   -kr    2,424.00  

Bankgebyr   -kr         56.00  

    

Sum   kr 33 300,00 -kr 10 135,50 

    

Resultat   kr  23164,50   

    

Saldo 31.12.2021   kr  67 204,46   
Mindre leieinntekter enn budsjettert, men noe bedre enn 2020 og rundt snitt av leieinntekter de senere 

år. Kanskje noe høyt å budsjettere med 40’ i inntekter det har variert mellom 28’‐40’ de siste årene. Et 

mindre forbruk i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at det var veldig lite materiell og olje som ble 
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kjøpt inn i 2021. På grunn av lite utleie i 2020 var det lite behov for påfylling av olje og vi greide oss i 

2021 med 200 liter vi hadde stående. 

 

Legger opp til litt overforbruk i hovedsak knyttet til olje   Hovedelen av arbeidet som er satt opp 

inneværende år er arbeid som ikke ble utført i 2021 som maling og kitting av vinduer, male resterende 

del av hytta. I tillegg ser vi at det burde vært gjort noe med taktbjelkene/vindski over gavlveggene og 

det planlegges for å korte disse inn slik at det blir mindre påkjenning ved store snømengder. Takbjelkene 

er delvis råtten de ytterste 10‐20 cm.   

Vi kommer til å kjøpe olje både for årets sesong og planlegger å fylle fatene igjen slik at vi handler inn 

1000 liter dette året.  

Hyttestyret ønsker å beholde oppsparte midler da det egentlig i stor grad er ressursutfordringer hos 

hyttestyret som begrenser pådraget og ikke vedlikeholdsbehov.    

Budsjett 2022    

    

Saldo per 01.01.22   kr  67 204   

    

Inntekter    

Leie   kr  30 000.00   
Retur varer   kr    2 000.00   

    

Utgifter    

Vedlikeholdsmateriell    kr    5 000.00  

Propan, forbruksmateriell    kr    5 000.00  

Transport    kr    3 000.00  

Sirkelsag    kr    2 000.00  

Olje    kr   20 000.00  

Ny utedo    kr    5 000.00  

    

Sum   kr  32 000.00   kr  40 000.00  

    

Resultat   kr    -8 000.00   
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LAVASSHYTTA 
Styret har bestått av: Øyvind Svartvatn, Roger Solvang, Torstein Gjellesvik. Ola J. Morrisbakk og Lars 

Lorentzen.  

Det er gjennomført 2 arbeidsturer i 2021. Da ble vask av hytta, rydding tomt, vedhogst, ny trapp til 

uthus, samt vedlikehold av hytte og uthus.  

 2021 preges av lav utleie (10 gjestedøgn) Vi skal ikke synse om årsaken til dette, men reduksjon i utleie 

faller sammen med oppstarten av vindkraftanlegget. Så vi får se om utleien tar seg opp igjen, nå som 

anleggsperioden nærmer seg slutten. Og at vi forhåpentligvis får en fornuftig ordning på parkering i 

Tverådalen. 

Vi planla innkjøp av ny båt til Hundålvatnet, det endrer vi til ny båt til Lavatnet, da den båten vi har der 

trenger å skiftes ut. 

Som nevnt i tidligere årsmeldinger har vi 2 faktorer som påvirker utleien av hytta: Den ene er 

vannstanden i Hundålvatnet og den andre er parkeringsmulighetene i Tverådalen om vinteren. Fra og 

med 2021 kan vi legge til en tredje: Vindparken som Eolus bygger i fjellene Nord og NØ for hytta. Så 

vi får bare vente å se hva den vil bety for friluftslivet i området. 

 

 

 

Utleiedøgn 2021: 10 døgn. 

Utvikling utleie: I 2009 ca. 80 døgn. I 2010 ca. 80 døgn. I 2011 ca. 40 døgn. I 2012 ca. 30 døgn. I 

2013 var utleien på ca. 20-24 døgn. i 2014 ca. 40 døgn. I 2015 54 døgn, I 2016 ca. 20 døgn og i 2017 

20 døgn. I 2018 30 døgn, 2019 70 døgn. 2021 20 døgn 

 

HANDLINGSPLAN 2021 

Maling av hytta, transport og vedsjau.  Erstatte båten i Lavatnet. Gjennomgang av elektrisk 

anlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

BUDSJETT 2022 

Inntekter: Leieinntekter:                        

5000,- 

Andre inntekter.          2000,- 

 

Utgifter: Vedlikehold:                           5000,- 

  Drift:                1000,-   

                 

  Transport:                1000,-   

   

  Ny båt:                                                 20 000,-  

 

 

Mosjøen 13. 02.2022 

 

For hyttestyret 

Lars Lorentzen 
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LITJVASSHYTAA 
Hyttestyret har for 2021 bestått av: 

Leder – Roy Brubakk 

Nestleder – Per Ole Níkolaisen 

Kasserer – Rune Ravatsbakk 

Styremedlem – Magne Krutnes  

Gjennomførte tiltak i 2021 Det har for året 2021 vært avholdt flere dugnader og følgende er gjennomført: 

Hugget, kappet og kløyvd ved, stablet ute. Hytta er påbegynt opprettet Begge båtene har fått nye årer 

Taket er ryddet for småkratt Utleie: Hytta har vært utleid i 14 overnattingsdøgn i 2021. Arne Schille har 

også i år bistått utleie.  

Planlagte oppgaver i 2022: Hytta vil bli ferdig opprettet Det er behov for nye torvholdsbord Ellers så er 

det behov for å bytte ut båten på Storvatnet da den eksisterende er i dårlig stand Behov for nye flytevester 

Det er sannsynligvis ikke behov for vedsjau i år. Hytta ligger i et utrolig fint område, og det bør være 

mulig å øke utleie betydelig. Hyttestyret har ønske om at vi forsøker å administrere utleie gjennom 

Inatur, da dette i tillegg til å forenkle utleie vil kunne gi publisitet. 

For hyttestyret 

Magne Krutnes  
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JAKTSKYTEANLEGGET 
 

Åpningen 2021 startet 1 juni, ble avsluttet slutten av september.  

Elgbanen 

Kun gjort standard vedlikehold av skiver og skinnegangen til løpende elgen.  

Bjørnebanen 

Ble fylt mer masse på vollen, og Vefsn PK har bygd tak til motoren, og skinnene er bestilt, grunnet 

covid har ikke de kommet enda. 

Jegertrappen 

Etter nye duer ankom anlegget, har anlegget gått mer eller mindre smertefritt gjennom hele sesongen. 

Service ble gjort på diesel aggregatet.  

Sporting banen 

Har vært lite i bruk, grunnet tekniske utfordringer og vanskelig med reparasjoner grunnet covid etc. 

Våpen 

Har 8 våpen, tre rifler og fem hagler. Har en hagle som skal til destruksjon. 

 

Generelt 

Godt oppmøte på både Jegertrappen og Elgbanen. Bistått studieleder med ca. 60 kandidater til 

jegerprøven. Rydding av kratt/gras fremfor anleggene ble også gjort. 

Leder  Christer Skotnes Lukassen 

Nestleder Per-Thomas Eiterstrøm 

Kasserer Lars Farbu 

Sekretær Christer Skotnes Lukassen 

Koordinatorer: 

Leirduebanen Arnold Fjelleng 

Sporting banen Styret ordner en ny koordinator. 

Elgbanen Erlend Herring 

  Andre Skulstad 

Materiell Torstein Einrem 

 

Handlingsplan for 2022 

Planlegger å starte opp så fort det lar seg gjøre. Blir fulgt nøye med i tråd med råd fra FHI og nasjonale 

bestemmelser rundt COVID situasjonen. 

 

1. Prøve å rekruttere yngre garden. 

2. Bedre lys på Parkering, Sporting, Jegertrapp, Bjørnebane og hytte. 

3. Div. vedlikehold bygg/hytte. Vedlikehold innvendig/lydisolering riflebanen. 

4. Avventer grusing av veien, til prosjektet med vindmøllevegen er ferdig. 

5. Montere ferdig Bjørnebanen på støpt platt nord for Vefsn PK bane, når skinnene kommer. 

6. Prøve på arrangering av ungdomskvelder eller lignende, kommer an på COVID situasjonen. 
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7. Prøve å arrangere flere kvelder for andre organisasjoner og bedrifter, også med tanke på 

COVID situasjonen. 

8. Sette opp de nye kasterhusene til Sportingbanen. 

9. Innkjøp duer og skudd 

10. Innkjøp av en halv automatisk hagle i høvelig størrelse for damer/junior. 

11. Flaggstang med størrelse på foran hytte og nytt flagg. 

 
Budsjett 2022 
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ÅRSMELDING 2021 – STUDIEUTVALGET 

Det ble i 2021 arrangert to jegerprøvekurs, til tross for den krevende smittesituasjonen. Lars 

Farbu var instruktør på vårkurset med 13 deltakere. Høstkurset ble undervist av Rune F. Einrem, 

med dette også 13 deltakere. Det har vært moderat med henvendelser om jegerprøvekurs i 2021. 

Studieleder har brukt mye tid på prosjektet «Jakt og friluftskole med Vefsn JFF», spesielt med 

å hente inn midler, og å organisere aktiviteter. Prosjektet fikk de ønskede 10 deltakerne i alder 

13-18 år, som alle med glans besto jegerprøven under Lars sitt kurs. Fiskeutvalget og 

privatpersoner stilte helgen 25-27 juni opp og ga ungdommene noen uforglemmelige dager 

både Vefsna, Fusta og Drevjavassdraget. En stor takk til alle forvaltningsorganene for et 

strålende samarbeid! Videre i kursopplegget stile jaktskyteanlegget opp med en høyst forberedt 

og dedikert dugnadsgjeng, som lærte alle deltakerne å håndtere hagle på en utmerket måte frem 

mot høstjakta. 

 

Innlandsfisket ble noe redusert, men et lite knippe dugnadsfolk bestående av Jim Nerdal, Jon 

Arne Rasmusen, Rune Einrem og Torstein Einrem, satte ut båt i Fustvatnet og satt garn og 

kastet fra land. 

Kronen på kurset, som ungdommene hadde gledet og forberedt seg til, skulle være en jakthelg 

etter rypa. Denne ble til stor skuffelse ikke arrangert. 

Handlingsplan 2022 

Jegerprøvekurs: 

- Vår 

- Høst 

Kurs vil bli arrangert så langt det lar seg gjøre etter ønske fra medlemmer og undergrupper. 

 

 

 

Rune F. Einrem 

Studieleder Vefsn JFF 
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FUGLEHUNDGRUPPA 

Leder: Geir Schei  

Kasserer: Elin Vibeke Kjønnas 

Sekretær: Tom Roger Strøm  

Styremedlem: Bjørn Grane  

Styremedlem: Line K Grøvnes  

Styremedlem: Kjell Arne Antonsen.    

 

Året 2020 har som de fleste vet blitt preget av covid 19, men vi har stort sett hatt aktivitet i 

henhold til aktivitetsplan for 2021.   

Vi har hatt ukentlig aktivitet på Baågneset fra april og frem til sommerferien. Aktiviteten har i 

hovedsak bestått av sosialisering av hund og ringtrening frem mot utstillings sesong. I etterkant 

av dette har vi vært behjelpelig med apport og vi har hatt et par turer i steinlikammen hvor vi 

har hatt fokus på føring av hund i fjell. Som sagt så har året vært preget av pandemien, så vi har 

hatt minimalt med møter i styret, men har hatt 3 fysiske møter, og ellers tatt noen avgjørelser 

vi vår styreside på FB. 

Skyte kveld: Vi arrangerte skyte kveld for medlemmene i fuglehund gruppa ved skyte anlegget 

i Kvalfors marka. Vi spanderte 2 runder med skyting på hvert medlem og serverte gratis 

grillmat, vafler og kaffe. Riktig trivelig kveld som vi tenker å gjennomføre ved flere 

anledninger.       

Arrangementer: 

Fuglehund gruppa hadde fått tildelt to prøver for stående fuglehund i 2021, 1 på vinter og 1 på 

høst. På tross av covid-19 klarte vi å få avviklet begge prøvene.  

Vinterprøven ble arrangert fra Hotellet i Hattfjelldal, vi hadde i utgangspunktet ok med 

påmeldinger til prøven, men pga. pandemien var det mange som måtte melde avbud. Som følge 

av dette gikk dette arrangementet noe i minus økonomisk. Ellers var arrangementet meget bra 

og vi har fått positive tilbakemeldinger på arrangementet.  

Høstprøven arrangerte vi fra Ørjedalen camping, denne prøven har fått gode tilbakemeldinger. 

Vi sto for maten selv og hadde i tillegg et loddsalg med flotte premier fra våre sponsorer. Dette 

førte til god økonomi på arrangementet og vi hentet inn det lille tapet vi hadde på vinter prøven.  

Rypetakst for Statskog: Vi hadde også i år i oppdrag for Statskog å gjennomføre rype 

taksering i forkant av høstens småvilt jakt. Koordinator Bjørn Grane hadde planlagt godt på 

forhånd, og de tildelte linjer ble taksert og Statskog var fornøyd med vel gjennomført jobb.  

Aversjon hund /sau: Gjennom totalt tre kvelder gjennomførte vi aversjonsdressur hund/sau. 

Vi hadde avtale med Kristian Hines på gården ved oldmoen, og med Vefsn landbruksskole om 

bruk av sau for å få gjennomført dressuren. Vi hadde relativt greit oppmøte og foreningen fikk 

inn noen kroner på aktiviteten. Vi ser at vi tar en god del mindre betalt for aversjons dressur en 

de andre foreningene i distriktet og vil se på dette for fremtidige gjennomføringer.  
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Utdanning av dommer: Det er mange år siden siste dommer for stående fuglehund ble 

utdannet i VJFF, men i 2021 ble en ny dommer ferdig med den to års lange utdanningen. Tom 

Roger Strøm ble i august godkjent dommer etter å ha bestått praktisk eksamen på 

Kongsvoll/Dovre.   

Økonomien: På tross av minus i regnskapet etter vinterprøven, så hentet vi oss godt inn og 

kom ut av året med positive tall i regnskapet. Høstprøven og aversjons dressur gav oss så pass 

pluss i regnskapet at det dekket godt opp for tapet på Vinterprøven. I tillegg kommer inntektene 

fra Statskog i forbindelse med rypetakst. For ytterligere info om regnskap ber vi dere se i 

økonomi rapporten fra revisor. 

 

Handlingsplan 

Forhåpentligvis blir 2022 et år med mindre restriksjoner en de 2 foregående årene, slik at vi kan 

gjennomføre handlingsplanen uten for store problemer.  

Vinterprøve i Hattfjelldal: 28-30 april arrangerer vi Vinterprøve for stående fuglehund. Hovedkvarter 

for prøven blir Goextreme hotell i Hattfjelldal. Dette er siste prøvehelg for sesongen, og vi planlegger å 

avslutte med middag og fest på hotellet i etterkant av prøven.  

Sosialisering av hund og eier: Vi har de siste årene hatt tilbud om å møte på Baågneset til sosialisering, 

ringtrening før utstilling og aktiviteter etter ønske fra hund eierne. Vi koker kaffe, tilbyr noe til kaffen 

og praten går løst rundt bålet. Tilbudet blir annonsert i løpet av våren.  

Turer i Steinlikammen: Vi fikk noen få turer i Steinlikammen i fjor, og vil også i år tilby fellesturer 

hit så snart det åpner opp for det. Dette avtaler vi nærmere på under møtene på Baågneset.  

Aversjon hund/sau: Det vil også i år bli muligheten for aversjonsdressur av hund mot sau. Dette 

kommer vi tilbake til så snart vi har oversikt over hvor vi har tilgang til sau. Vi har sett at vi ligger 

betraktelig under sammenlignbare foreninger mtp på pris for tjenesten, så dette vil vi se på for årets 

arrangement.  

Apport prøve: Apport prøven i distriktet har blitt delt mellom Vefsn og Rana i årevis og i år er det 

Vefsn som skal arrangerer. Prøven blir arrangert fra kvalfors marka i helgen den 2-3 juli. Prøveleder er 

Walter Paulsen.  

Skyte kvelder: Skyte kvelder for fuglehund gruppa ved skyte anlegget i kvalforsmarka. Vi har hatt 

tilbud om dette de to siste årene, men vi ser for oss å få til noen flere kvelder i år en tidligere. Vi hadde 

en kveld i fjord med servering av grillmat, og det var en skikkelig trivelig kveld. Det vil vi legge opp til 

i år også.  

Høstprøve for stående fuglehund i Hattfjelldal: Prøven arrangeres fra Hattfjelldal, men 

hovedkvarteret er foreløpig ikke bestemt. Prøven arrangeres helgen 20-21 august og prøvens leder er 

Geir Schei. 

Rypetakst for Statskog: Rypetakst for Statskog har vi utført igjennom en årrekke, men det er forslag 

om endringer dær, og det er pr nå en pågående prosess. Det er med andre ord usikkert om dette er noe 

vi skal stå for i år.   

Arrangementer ut over dette kan forekomme og vil bli annonsert.  

Tom Roger Strøm 

Sekretær i Fuglehund gruppa   
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FISKEUTVALGET 

Utvalget har i 2021 bestått av: 

Jim Nerdal som leder, og John Arne Rasmussen, Rita Fjeldavli og Lars Farbu som medlemmer. 

Utvalget må med beklagelse melde at vi har hatt vårt minst aktive driftsår på svært lang tid. 

Våre planer om «Camp Villaks» og arrangement av så vel «Villaksens dag» som våre 

tradisjonelle arrangement med «Fiskesommer», ble på grunn av Corona restriksjoner avlyst. De 

eneste tiltak som ble gjennomført var jubileumsarrangmentene med laksefiske i Fusta, Drevjo 

og Vefsna – i samarbeid med forvaltningslagene, og innlandsfiske på Tuvneset. Disse 

arrangementene må få betegnelsen meget vellykkede. Et ekstra positivt element som må nevnes 

er det foreldrearrangement som vi hadde ved disse arrangementene. 

Det ble startet opp en positiv dialog med Kulturskolen i Vefsn om å utvikle et tilbud innen 

laksefiske i den «Kulturelle skolesekken». Endringer i personell i Kulturskolen har satt dette på 

vent, men det nye utvalget anbefales å ta opp kontakten med kommunen om denne ideen. 

Det nye utvalget bør forberede seg på at det kan være behov for engasjement fra utvalget og fra 

VJFF totalt sett i 2022, hvis innsiget av pukkellaks blir som fryktet. Året i år hadde moderat 

innsig, men det er allikevel grunn til å frykte en vesentlig større gyting enn 2019, og dermed 

vesentlig større innsig i 2022 enn i 2021. 

Det har vært mye fokus på laksefiske de senere årene, og det kan være grunn til å vurdere et 

sterkere fokus på innlandsfiske fremover. 

Det nye utvalget ønskes lykke til med mange spennende og utfordrende oppgaver. 

 

 

Mosjøen, 14.02.2022 

 

Jim Nerdal 

Utvalgsleder 
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MEDLEMSKONTINGENT 

 

Landsmøtet i NJFF vedtok å innføre enhetlig kontingentsatser for NJFF, med 3 ulike satser for 

hovedmedlemskap: lav, middels eller høy. Hver lokalforening bestemmer ved sitt årsmøte 

hvilket nivå de ligger på. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret foreslår å legge seg til middels prisnivå. Vi har pr. i dag 720,- for hovedmedlemskap, 

og vil med dette få en økning med 100,-. Begrunnelse for å legge seg på middels nivå, er for å 

ikke tape inntektene i har pr. i dag, grunnet den nye fordelingsnøkkelen mellom sentralt-fylke-

lokallag. 

Dette vil gjelde f.o.m. 2023.  

 Sentralt Fylke Forening Totalt 
Hovedmedlemskap Lav 590 95 60 745 
Middels 590 95 135 820 
Høy 590 95 210 895 
Barne- og 

ungdomsmedlemskap med 

Jakt & Fiske 

315 60 50 425 

Barne- og 

ungdomsmedlemskap uten 

Jakt & Fiske 

185 60 50 265 

Pensjonist/uføremedlemskap 

med Jakt & Fiske 
430 90 50 570 

Ektefelle/samboermedlemskap 

uten Jakt & Fiske 
185 85 50 320 

Sidemedlemskap uten Jakt & 

Fiske 
185 30 200 410 

Æresmedlemskap 310   310 
Direktemedlemskap med Jakt 

& Fiske 
805   805 

Familiemedlemskap 780 120 220 1120 
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REGNSKAP OG BUDSJETT 

VEFSN JEGER - OG FISKERFORENING  
      
RESULTATREGNSKAP 2021    

      

      

      

   REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '21   BUDSJETT '22  

INNTEKTER     

 Salg av varer  kr                  -     kr                  -     kr                  -     kr                  -    

 Medl.kont.  kr       20,385.00   kr       22,140.00   kr      20,000.00   kr      22,000.00  

 Delt.avg.  kr     207,618.41   kr     270,755.22   kr    200,000.00   kr    360,000.00  

 Spons.innt.  kr                  -     kr       25,000.00   kr                  -     kr      25,000.00  

 Leieinnt.  kr       36,920.00   kr       67,800.00   kr      51,000.00   kr      67,500.00  

 Andre innt.  kr     134,902.23   kr     161,228.30   kr    191,500.00   kr      69,000.00  

 Renteinnt.  kr        7,880.00   kr        2,749.00   kr        2,400.00   kr        3,400.00  

SUM INNTEKTER  kr    407,705.64   kr    549,672.52   kr    464,900.00   kr    546,900.00  

      
UTGIFTER     

 Kjøp premier  kr       21,149.00   kr        8,637.00   kr      18,280.00   kr        8,000.00  

 Lønn/kj.godtgj.  kr       10,000.00   kr       16,000.00   kr      10,000.00   kr      10,000.00  

 Kursutgifter  kr        6,980.00   kr       13,189.00   kr      10,000.00   kr      10,000.00  

 Strøm/olje  kr       30,379.65   kr       10,029.50   kr      37,000.00   kr      43,400.00  

 Festeavg.  kr        9,355.00   kr        9,140.00   kr        9,500.00   kr        9,500.00  

 Vedlikehold  kr     136,946.39   kr       83,094.15   kr    176,200.00   kr    144,300.00  

 Regnskapshonorar  kr       17,979.00   kr       21,778.00   kr      18,000.00   kr      20,000.00  

 Dommerutg.  kr                  -     kr       30,125.50   kr                  -     kr                  -    

 Kontorrekv.  kr           888.00   kr        1,704.00   kr        1,000.00   kr                  -    

 Porto  kr                  -     kr                  -     kr                  -     kr                  -    

 Hotell/reiseutg.  kr                  -     kr       45,125.00   kr                  -     kr                  -    

 Reklame/ann.  kr       14,643.75   kr        2,138.76   kr        2,500.00   kr        2,500.00  

 Gaver  kr        1,652.80   kr                  -     kr        2,000.00   kr                  -    

 Forsikring  kr       43,152.29   kr       38,852.88   kr      50,000.00   kr      40,000.00  

 Telefon/internett  kr       16,465.92   kr       19,909.76   kr        6,820.00   kr      20,000.00  

 Mosjøen, den  kr       12,075.00   kr        8,490.10   kr      12,000.00   kr        8,900.00  

 Bankegeb/rente  kr        1,103.60   kr        1,370.34   kr           245.00   kr           120.00  

 Diverse kostnader  kr     127,278.42   kr     142,735.90   kr    212,500.00   kr    247,000.00  

SUM UTGIFTER  kr    450,048.82   kr    452,319.89   kr    566,045.00   kr    563,720.00  

      

      
DRIFTSRESULTAT  kr     -42,343.18   kr      99,842.63   kr   -101,145.00   kr     -16,820.00  
      
OVERFØRINGER     

 Overf. fra hovedlag  kr                  -     kr                  -     kr                  -     kr                  -    

 Overf. til hovedlag  kr                  -     kr                  -      kr                  -    

      
ÅRETS RESULTAT  kr     -42,343.18   kr      99,842.63   kr   -101,145.00   kr     -16,820.00  

      
DISPONERING     

      
OVERFØRT TIL EK  kr     -42,343.18   kr       99,842.63   kr   -101,145.00   kr     -16,820.00  

OVERFØRT FRA EK     
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BALANSE FOR REGNSKAPSÅRET 2021   

      

      

   2020 2021  
EIENDELER      

 Kasse   kr              43.00  
 kr             
43.00   

 Bankinnskudd   kr     840,677.55  
 kr     
885,131.04   

 Aksjer   kr       10,000.00  
 kr       
10,000.00   

 Div, fordringer   kr       16,690.42  
 kr       
16,589.56   

 

Fordringer 
undergr.   kr                   -    

 kr                  
-     

 Varelager   kr                   -    
 kr                  
-     

 Bygninger   kr   1,917,000.00  
 kr  
1,917,000.00   

 Utstyr   kr     460,584.00  
 kr     
483,584.00   

SUM EIENDELER   kr  3,244,994.97  
 kr  
3,312,347.60   

      

      
GJELD OG EGENKAPITAL     

      

 

Diverse 
gjeld/avsetning  kr                   -    

 kr                  
-     

 Gjeld til hovedlag   kr       30,000.00  
 kr                  
-     

SUM GJELD    kr       30,000.00  
 kr                  
-     

      

 

Egenkapital 
01.01.   kr   3,257,338.15  

 kr  
3,214,994.97   

 Årets overskudd   kr     673,945.45  
 kr     
162,865.61   

 Årets underskudd   kr    -716,288.63  
 kr      -
65,512.98   

SUM EGENKAPITAL   kr  3,214,994.97  
 kr  
3,312,347.60   

      

      

SUM GJELD/EGENKAPITAL   kr  3,244,994.97  
 kr  
3,312,347.60   

      

      

      

 Mosjøen, den     

      

      

      

      

      

Nils-Kristian Brubakk   

Cathrine 
Markussen   

Leder   Nestleder   
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Christer Skotnes 
Lukassen   Rita Fjeldavli  

Rune Finsås 
Einrem 

Sekretær   Kasserer  Studieleder 

      

      

      

      
Per Thomas 
Eiterstraum   Torkil Berg   
Styremedlem   Styremedlem   
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HOVEDLAG   REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.  kr          20,385.00   kr          22,140.00   kr          22,000.00  
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.   kr          25,000.00   kr          25,000.00  
36218 Leieinnt.    
39101 Andre innt.  kr          80,301.59   kr          30,188.74   kr          40,000.00  
80705 Renteinnt.  kr           5,216.00   kr           2,267.00   kr           3,000.00  

SUM SALGSINNTEKTER  kr        105,902.59   kr          79,595.74   kr          90,000.00       

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier  kr          19,420.00    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter  kr           6,980.00    
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.  kr           9,355.00   kr           9,140.00   kr           9,500.00  
65102 Vedlikehold  kr          11,996.95   kr           5,315.80   kr           5,000.00  

 Regnskapshonorar  kr          17,979.00   kr          21,778.00   kr          20,000.00  
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv./ fors  kr              888.00    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.  kr           2,143.75   kr           2,138.76   kr           2,500.00  
74225 Gaver  kr              600.00    

 Forsikring  kr          43,152.29   kr          38,852.88   kr          40,000.00  

 Telefon/internett  kr           1,820.00   kr           2,729.98   kr           2,000.00  
77100 Møtekostn/kursutg.  kr          12,075.00   kr           7,536.00   kr           8,900.00  
77801 Bankegeb/rente  kr              170.00   kr                84.00   kr              100.00  
77900 Diverse kostnader  kr           4,323.62   kr           2,043.30   kr           2,000.00  

SUM UTGIFTER  kr        130,903.61   kr          89,618.72   kr          90,000.00       
DRIFTSRESULTAT  kr        -25,001.02   kr        -10,022.98   kr                     -         

 Overf. til undergr.  kr       -660,000.00   kr        -53,000.00   
 Overf. fra undergr.  kr        170,000.00         

 ÅRETS RESULTAT  kr      -515,001.02   kr        -63,022.98   kr                     -         

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank,  kr        418,769.97   kr        330,847.85   
11118 Aksjer  kr          10,000.00   kr          10,000.00   
12100 Forskudd bet  kr          16,690.42   kr          16,589.56   
12106 Fordringer      
15008 Varelager    
19100 Bygninger    
19108 Utstyr    

SUM EIENDELER  kr       445,460.39   kr       357,437.41   kr                     -         

 Diverse gjeld/avsetng.    

 Gjeld til undergr.   kr        -25,000.00   

 Sum gjeld  kr                     -     kr        -25,000.00   kr                     -         
29114 Egenkapital 01.01.  kr        960,461.41   kr        445,460.39   
29505 Årets overskudd    
29602 Årets underskudd  kr       -515,001.02   kr        -63,022.98   
29114 Egenkapital 31.12.  kr        445,460.39   kr        382,437.41        

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr       445,460.39   kr       357,437.41   kr                     -    
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FISKEUTVALG   REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.    
39101 Andre innt.   kr           10,000.00   kr                       -    
80705 Renteinnt.  kr                  62.00   kr                  33.00   kr                       -    

SUM SALGSINNTEKTER  kr                  62.00   kr           10,033.00   kr                       -    
     

 UTGIFTER    
40002 Kjøp varer    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold    

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.  kr                       -     kr                       -     
77801 Bankegeb/rente    
77900 Diverse kostnader    

SUM UTGIFTER  kr                       -     kr                       -     kr                       -    
     
DRIFTSRESULTAT  kr                  62.00   kr           10,033.00   kr                       -    
     

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag    
     

 ÅRETS RESULTAT  kr                  62.00   kr           10,033.00   kr                       -    
     

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4530.10.44589  kr             9,838.73   kr           19,871.73   
11118 Aksjer  kr                       -      

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag  kr                       -      
15008 Varelager  kr                       -      
19100 Bygninger  kr                       -      
19108 Utstyr  kr                       -      

SUM EIENDELER  kr             9,838.73   kr           19,871.73   kr                       -    
     

 Diverse gjeld  kr                       -      

 Gjeld til hovedlag    

 Sum gjeld  kr                       -     kr                       -     kr                       -    
     

29114 Egenkapital 01.01.  kr             9,776.73   kr             9,838.73   
29505 Årets overskudd  kr                  62.00   kr           10,033.00   
29602 Årets underskudd    
29114 Egenkapital 31.12.  kr             9,838.73   kr           19,871.73    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr             9,838.73   kr           19,871.73   kr                       -    

FRILUFTSGRUPPA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
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31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.    
39101 Andre innt.    
80705 Renteinnt.  kr               4.00   kr               1.00   kr                   -    

SUM SALGSINNTEKTER  kr               4.00   kr               1.00   kr                   -    
     

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold    

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente    
77900 Diverse kostnader    
SUM UTGIFTER  kr                   -     kr                   -     kr                   -    
     
DRIFTSRESULTAT  kr               4.00   kr               1.00   kr                   -    
     

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag    
     

 ÅRETS RESULTAT  kr               4.00   kr               1.00   kr                  -    
     

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4530.10.73457  kr            661.94   kr            662.94   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger    
19108 Utstyr  kr       17,041.00   kr       17,041.00   
SUM EIENDELER  kr       17,702.94   kr       17,703.94   kr                  -    
     

 Diverse gjeld  kr                   -      

 Gjeld til hovedlag    

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -    
     
29114 Egenkapital 01.01.  kr       17,698.94   kr       17,702.94   
29505 Årets overskudd  kr               4.00   kr               1.00   
29602 Årets underskudd    
29114 Egenkapital 31.12.  kr       17,702.94   kr       17,703.94    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr       17,702.94   kr       17,703.94   kr                  -    

FUGLEHUNDGRUPPA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.  kr       13,400.41   kr       99,495.22   kr       15,000.00  
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HAREHUNDGRUPPA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    

34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.    
39101 Andre innt.  kr       19,850.64   kr       21,106.56   
80705 Renteinnt.  kr              23.00    
SUM SALGSINNTEKTER  kr       33,274.05   kr     120,601.78   kr       15,000.00  

     

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier  kr         1,729.00   kr         8,637.00   kr         8,000.00  

50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter   kr         6,985.00   
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold    

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.   kr       30,125.50   
67105 Kontorrekv.   kr         1,704.00   
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.   kr       40,850.00   
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver  kr         1,052.80    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.   kr            954.10   
77801 Bankegeb/rente  kr              24.00   kr            107.00   
77900 Diverse kostnader  kr         5,249.80   kr       19,695.10   
SUM UTGIFTER  kr         8,055.60   kr     109,057.70   kr         8,000.00  

     
DRIFTSRESULTAT  kr       25,218.45   kr       11,544.08   kr         7,000.00  

     

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag    
     

 ÅRETS RESULTAT  kr       25,218.45   kr       11,544.08   kr         7,000.00  

     

 BALANSE    
10103 Kasse  kr                   -      
10405 Bank,   kr     111,702.20   kr     148,246.28   
11118 Aksjer    

 Diverse fordringer    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger    
19108 Utstyr    
SUM EIENDELER  kr     111,702.20   kr     148,246.28   kr                  -    

     

 Diverse gjeld/avsetning   

 Gjeld til hovedlag   kr       25,000.00   

 Sum gjeld  kr                  -     kr       25,000.00   kr                  -    

     
29114 Egenkapital 01.01.  kr       86,483.75   kr     111,702.20   
29505 Årets overskudd  kr       25,218.45   kr       11,544.08   
29602 Årets underskudd   kr                   -     
29114 Egenkapital 31.12.  kr     111,702.20   kr     123,246.28    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr     111,702.20   kr     148,246.28   kr                  -    
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36218 Leieinnt.    
39101 Andre innt.    
80705 Renteinnt.  kr               2.00    kr                   -    

SUM SALGSINNTEKTER  kr               2.00   kr                   -     kr                   -    

     

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold    

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente    
77900 Diverse kostnader    

SUM UTGIFTER  kr                   -     kr                   -     kr                   -    

     
DRIFTSRESULTAT  kr               2.00   kr                   -     kr                   -    

     

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag    
     

 ÅRETS RESULTAT  kr               2.00   kr                  -     kr                  -    

     

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4530.11.48112  kr            259.94   kr            259.94   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger    
19108 Utstyr    

SUM EIENDELER  kr           259.94   kr           259.94   kr                  -    

     

 Diverse gjeld    

 Gjeld til hovedlag    

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -    

     
29114 Egenkapital 01.01.  kr            257.94   kr            259.94   
29505 Årets overskudd  kr               2.00   kr                   -     
29602 Årets underskudd  kr                   -     kr                   -     
29114 Egenkapital 31.12.  kr           259.94   kr           259.94    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr           259.94   kr           259.94   kr                  -    
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JENGELHYTTA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.  kr       28,520.00   kr       33,300.00   kr       30,000.00  
39101 Andre innt.    
80705 Renteinnt.  kr              11.00    
SUM SALGSINNTEKTER  kr       28,531.00   kr       33,300.00   kr       30,000.00  

     

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje  kr       22,980.65   kr         3,899.50   kr       25,000.00  
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold  kr       26,653.00   kr         6,180.00   kr       13,000.00  

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente  kr              18.00   kr              56.00   
77900 Diverse kostnader    
SUM UTGIFTER  kr       49,651.65   kr       10,135.50   kr       38,000.00  

     
DRIFTSRESULTAT  kr      -21,120.65   kr       23,164.50   kr        -8,000.00  

     

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag    
     

 ÅRETS RESULTAT  kr      -21,120.65   kr       23,164.50   kr       -8,000.00  

     

 BALANSE    
10103 Kasse  kr                   -      
10405 Bank, 4530.22.08895  kr       44,039.96   kr       67,204.46   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer    
15008 Varelager    
19100 Bygninger  kr     127,000.00   kr     127,000.00   
19108 Utstyr  kr       19,500.00   kr       19,500.00   
SUM EIENDELER  kr     190,539.96   kr     213,704.46   kr                  -    

     

 Diverse gjeld  kr                   -     kr                   -     
 Gjeld til hovedlag  kr                   -     kr                   -     

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -    

     
29114 Egenkapital 01.01.  kr     211,660.61   kr     190,539.96   
29505 Årets overskudd   kr       23,164.50   
29602 Årets underskudd  kr      -21,120.65    
29114 Egenkapital 31.12.  kr     190,539.96   kr     213,704.46    

     
SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr     190,539.96   kr     213,704.46   kr                  -    
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JAKTSKYTEANLEGG  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.  kr     127,918.00   kr     151,060.00   kr     290,000.00  
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.    
39101 Andre innt.  kr       18,400.00   kr       34,482.00   kr       17,000.00  
80705 Renteinnt.  kr         1,209.00   kr            149.00   
SUM SALGSINNTEKTER  kr     147,527.00   kr     185,691.00   kr     307,000.00  

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje  kr         7,200.00   kr         6,130.00   kr       18,000.00  
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold  kr       98,296.44   kr       23,377.50   kr     106,000.00  

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett  kr       14,645.92   kr       17,179.78   kr       18,000.00  
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente  kr            861.60   kr         1,033.34   
77900 Diverse kostnader  kr     117,705.00   kr     120,997.50   kr     245,000.00  

SUM UTGIFTER  kr     238,708.96   kr     168,718.12   kr     387,000.00       
DRIFTSRESULTAT  kr      -91,181.96   kr       16,972.88   kr      -80,000.00       

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag  kr                   -           

 ÅRETS RESULTAT  kr      -91,181.96   kr       16,972.88   kr      -80,000.00       

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4530.10.17875  kr     134,930.56   kr     151,903.44   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger  kr     870,000.00   kr     870,000.00   
19108 Utstyr  kr     357,643.00   kr     357,643.00   
SUM EIENDELER  kr  1,362,573.56   kr  1,379,546.44   kr                  -         

 Diverse gjeld    

 Gjeld til hovedlag  kr                   -     kr                   -     

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -    

29114 Egenkapital 01.01.  kr  1,453,755.52   kr  1,362,573.56   
29505 Årets overskudd   kr       16,972.88   
29602 Årets underskudd  kr      -91,181.96    
29114 Egenkapital 31.12.  kr  1,362,573.56   kr  1,379,546.44    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr  1,362,573.56   kr  1,379,546.44   kr                  -    

KRUTVASSHYTTA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.   kr       24,100.00   kr       25,000.00  
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39101 Andre innt.   kr         1,000.00   
80705 Renteinnt.    
SUM SALGSINNTEKTER  kr                   -     kr       25,100.00   kr       25,000.00  
     

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold   kr         7,823.85   kr       17,000.00  

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente   kr              16.00   
77900 Diverse kostnader    
SUM UTGIFTER  kr                   -     kr         7,839.85   kr       17,000.00  
     
DRIFTSRESULTAT  kr                   -     kr       17,260.15   kr         8,000.00  
     

 Overf. fra hovedlag  kr     660,000.00   kr       23,000.00   
 Overf. til hovedlag    
     

 ÅRETS RESULTAT  kr     660,000.00   kr       40,260.15   kr         8,000.00  
     

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4516.34.38775  kr                   -     kr       17,260.15   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger  kr     660,000.00   kr     660,000.00   
19108 Utstyr  kr       13,900.00   kr       36,900.00   
SUM EIENDELER  kr     673,900.00   kr     714,160.15   kr                  -    
     

 Diverse gjeld/avsetng.    

 Gjeld til hovedlag  kr                   -     kr                   -     

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -    
     
29114 Egenkapital 01.01.  kr       13,900.00   kr     673,900.00   
29505 Årets overskudd  kr     660,000.00   kr       40,260.15   
29602 Årets underskudd    
29114 Egenkapital 31.12.  kr     673,900.00   kr     714,160.15    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr     673,900.00   kr     714,160.15   kr                  -    

KRUTVASSHYTTA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.  kr         4,200.00   kr         6,900.00   kr         9,000.00  
39101 Andre innt.    
80705 Renteinnt.  kr            238.00   kr              37.00   
SUM SALGSINNTEKTER  kr         4,438.00   kr         6,937.00   kr         9,000.00  
     

 UTGIFTER    
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40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje  kr            199.00    kr            400.00  
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold   kr         9,407.00   kr         3,300.00  

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente  kr               4.00   kr              20.00   
77900 Diverse kostnader    
SUM UTGIFTER  kr            203.00   kr         9,427.00   kr         3,700.00  
     
DRIFTSRESULTAT  kr         4,235.00   kr        -2,490.00   kr         5,300.00  
     

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag  kr      -20,000.00    
     

 ÅRETS RESULTAT  kr      -15,765.00   kr       -2,490.00   kr         5,300.00  
     

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4530.10.90033  kr       21,651.82   kr       19,161.82   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger    
19108 Utstyr    
SUM EIENDELER  kr       21,651.82   kr       19,161.82   kr                  -    
     

 Diverse gjeld/avsetng.    

 Gjeld til hovedlag  kr                   -     kr                   -     

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -    
     
29114 Egenkapital 01.01.  kr       37,416.82   kr       21,651.82   
29505 Årets overskudd  kr      -15,765.00    
29602 Årets underskudd   kr        -2,490.00   
29114 Egenkapital 31.12.  kr       21,651.82   kr       19,161.82    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr       21,651.82   kr       19,161.82   kr                  -    

LAVASSHYTTA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.  kr         3,200.00   kr         1,200.00   kr         1,500.00  
39101 Andre innt.    
80705 Renteinnt.  kr            160.00   kr              55.00   
SUM SALGSINNTEKTER  kr         3,360.00   kr         1,255.00   kr         1,500.00       

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje    
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62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold    

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente  kr               6.00   kr              16.00   
77900 Diverse kostnader    
SUM UTGIFTER  kr               6.00   kr             16.00   kr                  -         
DRIFTSRESULTAT  kr         3,354.00   kr         1,239.00   kr         1,500.00       

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag         

 ÅRETS RESULTAT  kr         3,354.00   kr         1,239.00   kr         1,500.00       

 BALANSE    
10103 Kasse  kr              43.00   kr              43.00   
10405 Bank,4530.21.48000  kr       28,164.71   kr       29,403.71   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger  kr     138,000.00   kr     138,000.00   
19108 Utstyr    
SUM EIENDELER  kr     166,207.71   kr     167,446.71   kr                  -         

 Diverse gjeld   kr                   -     
 Gjeld til hovedlag  kr                   -     kr                   -     kr                   -    

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -         
29114 Egenkapital 01.01.  kr     162,853.71   kr     166,207.71   
29505 Årets overskudd  kr         3,354.00   kr         1,239.00   
29602 Årets underskudd    
29114 Egenkapital 31.12.  kr     166,207.71   kr     167,446.71    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr     166,207.71   kr     167,446.71   kr                  -    

LITJVASSHYTTA  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.    
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.  kr         1,000.00   kr         2,300.00   kr         2,000.00  
39101 Andre innt.    
80705 Renteinnt.  kr              70.00   kr              26.00   
SUM SALGSINNTEKTER  kr         1,070.00   kr         2,326.00   kr         2,000.00       

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.    
59307 Kursutgifter    
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold    

 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.    
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73105 Reklame/ann.    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente    
77900 Diverse kostnader    
SUM UTGIFTER  kr                   -     kr                   -     kr                   -         
DRIFTSRESULTAT  kr         1,070.00   kr         2,326.00   kr         2,000.00       

 Overf. fra hovedlag    

 Overf. til hovedlag         

 ÅRETS RESULTAT  kr         1,070.00   kr         2,326.00   kr         2,000.00       

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4530.28.22666  kr       11,817.36   kr       14,143.36   
11118 Aksjer    

 Forskuddsbet.kost    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger  kr     122,000.00   kr     122,000.00   
19108 Utstyr    
SUM EIENDELER  kr     133,817.36   kr     136,143.36   kr                  -         

 Diverse gjeld  kr                   -     kr                   -     
 Gjeld til hovedlag  kr                   -     kr                   -     

 Sum gjeld  kr                  -     kr                  -     kr                  -         
29114 Egenkapital 01.01.  kr     132,747.36   kr     133,817.36   
29505 Årets overskudd  kr         1,070.00   kr         2,326.00   
29602 Årets underskudd  kr                   -      
29114 Egenkapital 31.12.  kr     133,817.36   kr     136,143.36    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr     133,817.36   kr     136,143.36   kr                  -    

STUDIEUTVALG  REGNSKAP '20   REGNSKAP '21   BUDSJETT '22  

 INNTEKTER    
30007 Salg av varer    
31518 Medl.kont.    
32018 Delt.avg.  kr           66,300.00   kr           20,200.00   kr           55,000.00  
34010 Spons.innt.    
36218 Leieinnt.    
39101 Andre innt.  kr           16,350.00   kr           64,451.00   kr           12,000.00  
80705 Renteinnt.  kr                885.00   kr                181.00   kr                400.00  

SUM SALGSINNTEKTER  kr           83,535.00   kr           84,832.00   kr           67,400.00       

 UTGIFTER    
40002 Kjøp premier    
50105 Lønn/kj.godtgj.  kr           10,000.00   kr           16,000.00   kr           10,000.00  
59307 Kursutgifter   kr             6,204.00   kr           10,000.00  
62502 Strøm/olje    
62901 Festeavg.    
65102 Vedlikehold   kr           30,990.00   
 Regnskapshonorar    
66206 Dommerutg.    
67105 Kontorrekv.    
68500 Porto    
70009 Hotell/reiseutg.   kr             4,275.00   
73105 Reklame/ann.  kr           12,500.00    
74225 Gaver    

 Forsikring    

 Telefon/internett    
77100 Møtekostn/kursutg.    
77801 Bankegeb/rente  kr                  20.00   kr                  38.00   kr                  20.00  
77900 Diverse kostnader    
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SUM UTGIFTER  kr           22,520.00   kr           57,507.00   kr           20,020.00       
DRIFTSRESULTAT  kr           61,015.00   kr           27,325.00   kr           47,380.00       

 Overf. fra hovedlag   kr           30,000.00   
 Overf. til hovedlag  kr        -150,000.00         

 ÅRETS RESULTAT  kr          -88,985.00   kr           57,325.00   kr           47,380.00       

 BALANSE    
10103 Kasse    
10405 Bank, 4530.10.15325  kr           58,840.36   kr           86,165.36   
11118 Aksjer    

 Diverse fordringer    
12106 Fordringer  hovedlag    
15008 Varelager    
19100 Bygninger    
19108 Utstyr  kr           52,500.00   kr           52,500.00   
SUM EIENDELER  kr         111,340.36   kr         138,665.36   kr                       -         

 Diverse gjeld  kr           30,000.00    

 Gjeld til hovedlag    

 Sum gjeld  kr           30,000.00   kr                       -     kr                       -         
29114 Egenkapital 01.01.  kr          170,325.36   kr           81,340.36   
29505 Årets overskudd   kr           57,325.00   
29602 Årets underskudd  kr          -88,985.00    
29114 Egenkapital 31.12.  kr           81,340.36   kr         138,665.36    

SUM GJELD/EGENKAPITAL  kr         111,340.36   kr         138,665.36   kr                       -    

 

Merknader til regnskapet for 2021 

Vefsn Jeger- og Fiskerforening 

    

    
JAKTSKYTEANLEGGET:    

    
Diverse kostnader kr 120 997,50 gjelder kjøp av skudd og leirduer.  
    

    
KRUTVASSHYTTA:    

    
Overført beløp fra Hovedlag på kr 23 000 gjelder kjøp av båt som er betalt av Hovedlaget. 

Verdi av båt er ført som eiendel i balansen på konto 'Utstyr'.  
    

    
HOVEDLAGET:    

    
Posten andre inntekter består av:    
* Grasrotandelen:  13,164  
* NJFF stimuleringmidler korona: 3,867  
* NJFF kvinneaktivitetsmidler:  7,755  
* Utbytte Gjensidige:  5,403  

  30,189  
    

    
FUGLEHUNDGRUPPA:    

    
Vanligvis betales penger som kommer fra Statskog ifbm dette ut til den enkelte taksør som dekning 

av 
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kjøreutgifter. Medlemmer/taksører vedtok i 2015 at disse midlene skal legges til fuglehundgruppa 

for å kunne 

brukes til aktiviteter for medlemmene i gruppa. Vedtaket hadde en klar forutsetning at dette var 

midler som  

fuglehundgruppa skulle forvalte, men ikke benyttes til løpende drift i gruppa. Det var også en klar 

føring på 

at dette var forbeholdt fuglehundgruppas medlemmer og dermed ikke skal benyttes av Hovedlaget 

eller 

andre undergrupper. 
   

Pr 31.12.2021 er netto gjenstående midler fra denne aktiveteten kr 104 468. Beløpet er skilt ut på 

egen 

bankkkonto. 
   

    

   

 

STUDIEUTVALGET:   

 

   

 

Avsetning i 2020 på kr 30000 er inntektsført i 2021  
 

 

 

Vefsn Jeger & Fiskerforening  
      
Revisjon av regnskapet for 2021    

      

      
Regnskapet består av et hovedlag + 11 undergrupper   

      

      
Regnskapet viser en totalomsetning på kr 549 672 mot kr 407 705 i 2020.  

      
Resultatet viser et overskudd på kr 99 842 mot underskudd på kr 42 343 i 2020. 

      
Egenkapitalen er etter årets resultat kr 3 312 347 mot kr 3 214 995 i 2020.  

      
Foreningens totale bankbeholdning på kr 885 131 er avstemt mot årsoppgave og kontoutskrifter 

fra Sparebank 1 Helgeland.     

      
De kontrollhandlinger som er ansett nødvendige for å bekrefte at regnskapet ikke innholder 
vesentlige 

feil eller mangler er gjennomført. Utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger  
regnskapsposteringene for de ulike undergrupper er kontrollert, og bankbeholdning for hver 
undergruppe 

er avstemt.      

      

      

      
Mosjøen, 01.03.2022     

      

      

      
        
Frode Stifjell      
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INNKOMMENDE FORSLAG 

1. Legge foreningens hytter ut på iNatur 
 

Forslag til innstilling: 

 

De hyttene som ønsker å markedsføre seg og leie ut via friluftsportalen Inatur.no, legges ut 

omgående etter vedtak av årsmøte. De andre hyttestyrene inviteres til å se på tjenesten som et 

verktøy for økt utleie, økt rekrutering og økt publisitet for vår forening. Dette som en 

prøveordning.  

Prosessen har vært som følger:  

Årsmøtet 2021 ga styret med hyttestyrene mandat og oppgave å arbeide videre med forslaget om å legge 

ut hyttene på Inatur. Hyttestyrene skulle inviteres til å arbeide sammen med styret med dette.  

Det ble i hovedstyret bestemt at vi skulle ordne møte med Inaturs eget personell, som skulle møte oss 

og informere om deres tjeneste. Covidstiuasjonen utsatte dette gjentatte ganger. Inatur utviklet etter 

hvert egen infoside for de som vurderer å legge ut sine tjenester (hytter, fiske, jakt etc.), og et møte med 

de ble overflødig. Hyttestyrene ble invitert til møte, med en oppblomstring av covid-19 i lokalsamfunnet 

gjorde dette umulig. Det vi fikk var skriftlig tilbakemelding fra samtlige hyttestyrer om hva deres 

synspunkt er. De vil presenteres årsmøte i eget dokument.  

Styret i Litjvasshytta ønsker å starte med å legge ut sin hytte på Inatur for å se om utleie øker. Dette er 

en hytte som har hatt lite overnattinger siste årene. Med dette kan vi høste erfaringer til andre hytter i 

vårt eie.  

 

Kostnaden for Inaturs tjenester er som følge:  

1600,- pr. år for opptil 20 hytter og 10% av utleieinntekter.  

 

 

Tilbakemeldingene fra hyttestyrene: 

 

Hytte: Jengelen 

 

Ingen konklusjon i styre fra Jengelhytta men vi ser både noen fordeler og en del utfordringer med inatur. 

 

Generelt vil vel inatur kunne gi økt markedsføring og utleie. For Jengelhytta er vi bekymret for 

oppfølging/vedlikehold som følge av utleie av hytta til mye nytt "fremmedfolk", det er begrenset 

muligheter for oppfølging av hytta og den klargjøres før sesong og før vinter, imellom er vi avhengig 

av at folk både bruker den riktig og forlater den helst renere og ryddigere enn når de kom. 

Dessverre opplever vi allerede i dag at ikke alle tenker slik. Det er et potensiale for økt utleie i forhold 

til i dag, men det er ikke ubegrenset kapasitet før vi når en grense med tanke på materiell og vedlikehold. 
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Hytta er i dag godt belagt i perioden mars til mai og da av vjff medlemmer og fordelen med å få leie 

hytta i denne perioden bør fortsatt ligge til våre medlemmer.  

 

Kostnaden for ny løsning vil isolert for jengelhytta sannsynligvis føre til redusert "lønnsomhet" (må ha 

et betydelig økt utleie for å kompensere for økte utgifter).  

 

Det må vurderes om det skal leies ut senger eller hytta i en eventuell ny løsning, hytta har 10 plasser, 

men den er funksjonell opp til 7-8 og trang dersom det er ulike gjenger.  

 

Jengelhytta ser det ikke som noen god løsning at vi ikke skal ha direkte kontakt med leietakerne da det 

er en del forhold som vi i dag gir en del formaninger om direkte til de som leier. VI har også kontakt og 

får informasjon fra de som leier ved feil eller mangler og klarer da å fange opp om at ting er på stell eller 

ikke slik må vi nok gjøre det også i en eventuell ny løsning.  

 

 

 

 

Hytte: Krutvasshytta m/ naust Brunreinvatnet. 

Bruk av Inatur. 

Det er fra VJFF hoved styret kommet mail med spørsmål om styret i Krutfjellhytte går inn for å legge 

utleien for hytte og naust Brunreinvatnet ut på Inatur. 

Styret i Krutfjellhytta med naust på Brunreinvatnet går enstemmig i mot å legge denne ut på I Natur. 

Styret for Krutfjellhytta med Naust Brunreinvatnet har følgende merknader. 

- Synes det blir dyrt å betale 10 % til Inatur samt 1600 kr pr. år pr. hytte. Vi antar at utleieprisen må 

økes. 

- Hytte og naust er egentlig ment som en medlemshytte for medlemmer i VJFF og ikke en hytte som 

skal legges ut slik at andre kan leie den på like vilkår. 

- Den ble ikke bygd med det formål at det skulle tjenes «penger». Hytta er således ikke en forretningsidé. 

- Vi er redd dugnadsånden og eierskap forsvinner totalt om hytta skal utleies for å tjene «penger» via 

maksimal pris og utleie via Inatur. Hyttestyret fungerer i dag meget bra. Utleiere gjør en meget bra jobb 

og vi får løpende orienteringer fra de som leier om noe mangler på hytta eller naust. Justeringer som må 

utføres ordnes med tett kontakt med de som leier og de bidrar om noe mangler eller må tas med oppover. 

Det er 110 km fra Mosjøen til Krutfjellhytta. Skal vi kunne holde den nye flotte hytta og naustet på 
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Brunreinvatnet i orden må alle bidra ikke bare hyttestyret. Utleiernes meget viktige funksjon vil 

forsvinne ved at hytta legges ut og kan «bookes av hvem som helst» på Inatur. Legges den ut vil det 

antagelig kreve en helt annen driftsform enn i dag. Det må antagelig ansettes vaktmestere som skal ha 

betalt, ha kjøregodtgjørelse og andre utgifter vil vel også komme på. Det er vel heller ikke helt i VJFF 

ånd at noen som driver dugnad blir overflødige. En formålsparagraf i VJFF er vel at vi skal bidra til å 

engasjere så mange som mulig slik at fiske, jakt og friluftsliv holdes i hevd. Vi må sette pris på alle som 

ønsker å bidra. 

- Hytte og naust har i dag bra utleie. Hvorfor endre noe som fungerer godt? 

- Ved siste årsmøte ble det lovet en prosess ang Inatur. Vi kan ikke se at denne prosessen med 

hyttestyrene er gjennomført. 

- Vi antar videre at dette er en årsmøtesak. Inatur saken er ikke en sak der hovedstyret i VJFF bare kan 

bestemme. Vi antar videre at det er viktig at hyttestyrene blir hørt. 

 

Hytte: Litjvasshytta 

Vi har diskutert dette i styret i Litjvasshytta, og er positiv til å gå inn for utleie gjennom inatur.  

Hytta er lite utleid, og det er begrenset hvor mye vi får reklamert for hytta gjennom foreningen.  

Å ha en hytte som mest brukes av hyttestyret finner vi ikke bærekraftig i lengden.  

Vi har vurdert om det blir merarbeid eller ikke, og kommet frem til at med klare regler for utleie, og god 

prisdifferensiering for medlemmer/ikke medlemmer gjør at vi får mer penger til hytta for å videreutvikle 

den. Tiden da hyttene ble mye brukt er kanskje forbi, da de fleste i dag har egne hytter slik at foreningens 

hytter blir brukt lite av medlemmene. Er nok enkelte hytter som er bedre utleie på i perioder, men i lange 

perioder står ubrukt. Inatur har et helt annet budsjett for markedsføring en vi klarer, og gjennom de tror 

vi at hyttene blir mer brukt.  

Så vi stiller oss positivt til å eventuelt stille hytta i Litjvatnet som et prøveprosjekt sammen med flere 

hytter som har lite utleie. 

Hytte: Lavasshytta 

Styret for Lavasshytta har behandlet spørsmål fra leder om å legge foreningens hytter ut på Inatur. 

 Vi ser at spørsmålet er aktuelt, og bør diskuteres i foreningen. Vi forventer at prosessen er ryddig og 

behandles slik den er beskrevet i styremøte av 20.04. 2020. sak 2, og vedtaket i årsmøtet 2021.  

Vi ser ingen grunn på nåværende tidspunkt og gå inn for å melde foreningens hytter inn i Inatur. 

 

luftskole med Vefsn Jeger- og  
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VALG 

Egen sak 

HEDERSTEGN 

Egen sak 


