
         

                   Til alle medlemmer!

Innkalling til Årsmøte Ramnes Sportsfiskere 2020
Dato: 5. april 2021

Oppdatert 28.4 med styrets kommentarer og forslag til alle saker, samt 
årsberetning.  Regnskap og forslag til budsjett ligger publisert på nettsiden under 
nyhet om årsmøtet.

Det innkalles med dette, til årsmøte, onsdag 5. mai 2021 kl 18:00 på Dalhiem. Dersom 
fysisk møte ikke er lov å avholde, vil møtet bli digitalt samme tidspunkt. Informasjon om, 
og eventuelt påmelding til digitalt møte, vil vi komme med så snart vi ser dette er eneste 
løsningen.

Saker som ønskes behandlet ihht sakslisten må være sendt skriftlig på e-post til styret 
senest 20. april.  Forslag sendes til oyvisols@gmail.com
Alle med gyldig og betalt medlemskontingen har møte- tale- og stemmerett.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
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9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 
beretning. 

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, økonomiansvarlig og 3 styremedlemmer. Ledere og 
nestledere velges enkeltvis for to år av gangen, så periodene overlapper hverandre og 
disse ikke er på valg samtidig. Øvrige medlemmer velges samlet. 

b) Kontrollutvalg med leder og 1 medlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité 

Hvis møtet avholdes fysisk, fortsetter vi etter møtet med enkel servering, sosialt og 
premieutdeling.

Styrets kommentarer og forslag til alle saker:

Sak 1:  Fremmøtte telles opp og det avklares hvem som har tale og stemmerett

Sak 2: Styret foreslår som dirigenter; Øyvind Solstad og Tor Aril Torve

Sak 3: Styret foreslår som protokollfører; Bent Magnussen

Sak 4:  Ingen forslag.  Det må velges 2 til å underskrive protokollen.

Sak 5: Styret foreslår innkalling godkjennes uten merknad.

Sak 6: Styret foreslår saksliste godkjennes uten merknad.

Sak 7: Styret foreslår forretningsordning godkjennes uten merknad.

Sak 8:  Styret foreslår årsberetning godkjennes uten merknad.
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Sak 9: Styret foreslår regnskap og beretning godkjent uten merknad.  Regnskap publisert 
på klubbens hjemmeside.

Sak 10: Innkomne forslag.
a. Styret foreslår leder og ansvarlig økonomi gis signaturrett.

b. I 2022 fyller foreningen 40 år. Styret foreslår å sette av inntil kr. 40.000,- for å 
markere dette gjennom en tur på inntil 1 uke, hvor opphold og en felles middag dekkes av 
foreningen for deltakerne.  Dette kan eksempelvis være en uke på Bornholm i påsken, en 
ukestur til Hökensås og Nordbystrømmen i Sverige eller en annen tur i inn- eller utland.  
Hvis foreningens medlemmer støtter dette, vil styret be om forslag til destinasjon og når 
slik tur kan avholdes, for deretter å behandle dette i samråd med medlemmene på ett 
klubbmøte til høsten/tidlig vinter 2021.

Styret foreslår til vedtak:  Det settes av inntil 40.000,- til jubileumstur, som skal avholdes i 
løpet av 2022.  Styret vil i løpet av høsten (oktober/november) 2021, beslutte hvor turen 
skal gå, i samråd med medlemmene.  Medlemmer oppfordres til å sende gode forslag til 
en slik tur i løpet av sommer/tidlig høst.

Sak 11:  Styret foreslår ingen endring i medlemskontingenten.

Sak 12:  Styret foreslår budsjett godkjennes.  Forslag publisert på klubbens nettside.

Sak 13:  Styret foreslår ingen endring i organisasjonsplanen.

Sak 13:  Valg

a. Styret foreslår Bent Magnussen (nestleder) og Tor Aril Torve (økonomi) 
gjenvalgt for 2 år.

b. Styret foreslår Tom Malmberg gjenvalgt som leder i kontrollutvalget.  I tillegg 
velges ett medlem.

c. Styret ber om fullmakt til å utpeke representanter til Ting og møter i de 
organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

d. Styret ber om forslag og valg av leder og ett medlem til valgkomiteen.

Årsmøtet avsluttes og vi avholder deretter premieutdeling!

Vedlegg 1, sak 8:  Styrets årsberetning

Årsberetning 2020
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Styret har bestått av
Leder: Øyvind Solstad
Nestleder: Bent Magnussen
Økonomi:  Tor Aril Torve
Styremedlemmer:  Morten Langedrag, Morten Strang og Stein-Egil 
Hødnebø.

Styret har siste året avholdt 7 formelle møter, de fleste elektronisk.  Vi 
har valgt å kommunisere via egen fb-gruppe og messenger for å kunne 
ta raske beslutninger når det har vært behov.  Styret har valgt å være 
åpen om sakene og derfor også publisert alle protokoller fortløpende på 
klubbens nettside.  

Året startet med ukentlige kastetreninger i Vålehallen, og 
medlemsmøter annenher onsdag på Dalheim. Ernst bidro med innføring 
i tilpasning og bruk av skyteklumper. Etter årsmøtet 20. februar, har året 
vært preget av avlysninger som følge av corona. Sommer og tidlig høst 
ga rom for noe mer aktivitet. Vi fikk gjennomført to vellykkede 
overnattingsturer, med god deltagelse. Rena i august, og Husfloen i 
september. Klubbmesterskap ferskvann ble avholdt på Kringlevann 
21.06. Ellers ble facebookgruppen benyttet aktivt for å avtale turer og 
treff medlemmene imellom, i privat regi. En egen facebookside ble også 
opprettet, slik at også ikke-medlemmer kan få innsyn i noe av klubbens 
aktiviteter.

Når innesesongen igjen var i gang, fikk vi gjennomført et fåtall treff på 
Dalheim. Deriblant et interessant foredrag med Ole Morten Gilbu, i 
slutten av november. Med registrering, inndeling i grupper og andre 
smittevernstiltak fikk vi også avholdt noen kastetreninger. Det ble også 
avholdt julebord på Flykafeen 16.12.

Kringlevann ble benyttet som aldri før denne sommeren, både av 
medlemmer og andre. Det ble satt rekord i antall solgte fiskekort, 269 
dagskort og 16 sesongkort. Fisk ble satt ut fisk både vår og høst. Det ble 
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tilsammen satt ut ca 130 ørret, av god kvalitet. Medlemmene gjorde en 
god innsats med oppsyn gjennom sesongen. Ingen ordinær dugnad ble 
gjennomført, men forefallende arbeid, skilting og rydding ble gjort. I 
tillegg ble hytta grundig rengjort, og benyttet til overnattinger.

/Styret

Styrets tanker om 2021 og 2022

Nå som årsmøtet avholdes, ser det ut til å bli mindre restriksjoner og 
samfunnet vil åpnes mer og mer.  Vi håper dette vil gi oss mulighet til å 
gjennomføre all den aktiviteten vi håper på!  Det som uansett blir viktig, 
er at alle tar vare på hverandre, følger råd/anbefalinger som gis fra 
myndighetene, både privat og i klubbregi.

Aktiviteter 2021:  Vi anbefaler nye styret å planlegge turer og aktiviteter 
på samme måte som de siste årene, med ettermiddagsturer på 
Kringlevann, kastetrening i Vålehallen og medlemsmøter på Dalheim.  
Styret vil avholde ett eget medlemsmøte til høsten hvor 
overnattingsturer 2022 blir diskutert.  Da vi har måttet begynne å betale 
leie for Vålehallen, anbefaler vi kastetrening hver 2. uke og det er søkt å 
få mer gunstig tidspunkt for bruk av hallen.
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