PROTOKOLL

Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr
Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll:
Vedtak:
Som ordstyrer ble Lars-Erik Lie enstemmig valgt.
Som referent ble Sven T. Røine enstemmig valgt.
.
Disse skriver også under protokollen.

Sak 2. Behandle BFR årsberetning for 2014
Lars-Erik Lie presenterer årsberetningen for 2014 og gjennomgår den punktvis. Det
redegjøres for medlemsaktiviteter og hva BFR konkret har jobbet med i 2014. BFR
jobber mye via internett og Facebook, men vi er også ute på messer, bl.a. Camp
Villmark i Lillestrøm og De Nordiske Jakt- og Fiskedagene i Elverum. BFR opplever
en økende interesse fra media og i 2014 var vi omtalt i over 50 nyhetssaker i media.
Økonomisk sett så går foreningen med overskudd, og har ingen gjeld. BFR sine
inntekter kommer i form av medlemskontingent, evt. økonomiske gaver fra
medlemmer, salg av BFR-produkter, og i 2014 fikk BFR for første gang støtte fra
Miljødirektoratet. Denne var på kr 33 900,-. Et noe uoversiktelig varelager foreligger.
En gjennomgang av fjorårets regnskap blir foretatt.
Målsetting og fokus for aktiviteter i 2015-2016 presenteres. Det er et ønske om å nå
mer ut i media og å styrke PR-avdelingen. BFR vil også øke antallet medlemmer i
foreningen, fra 2014-nivået på 520 betalende medlemmer til 1000 betalende
medlemmer i løpet av 2016.

Vedtak:
Årsberetningen for 2014 vedtas.

Sak 3. Gjennomgang av BFR sin økonomiske status for 2014.
Lars-Erik Lie gjennomgikk BFR sin økonomiske status for 2014. Denne viser et
overskudd for BFR i 2014 på kr 33 539,- og bankkontoen viste 31.12.2014 kr 50 703,-.
BFR har et solid varelager med t-skjorter, gensere, caps`er, klistremerker m.m., i
tillegg til en del kontorrekvisita (skriver, telefon m.m.). Det foreligger ingen konkret
verdivurdering på varelageret per dags dato.
BFR fikk for første gang støtte av Miljødirektoratet i 2014. Dette beløpet var på kr
33 900,- og er øremerket rekvisita, drift, støtte til å stå på messer samt målrettet
opplysningarbeid mot barn- og unge. BFR har i løpet av året brukt midlene til dette, og
lokallaget i Hedmark kjører nå i gang et prosjekt for barn- og unge. Kr 15 000,- av
midlene fra Miljødirektoratet overføres dermed til lokallaget (se sak 8 for mer
informasjon om dette).
Vedtak:
Regnskap for 2014 er godkjent.

Sak 4. Fastsette medlemskontingent for 2016.
Innstilling:
Lars-Erik Lie presenterte et forslag på nye priser på medlemskontingent, der
familiemedlemsskap økes fra kr 75- per person i husstanden, til kr 100,- per person i
husstanden. Vanlig medlemsskap økes fra kr 150,- til kr 200,-. Støttemedlemsskap
økes fra kr 300,- til kr 400,- og VIP-medlemsskap holdes uendret på kr 1000,-.
Det kom inn forslag om et eget medlemsskap for uføre/trygdede og studenter. Dette
fordi studenter og uføre kan slite med dårlig økonomi og BFR bør ta hensyn til det.
Forslaget lød på at medlemsskapet bør koste det samme som familiemedlemsskap,
dvs. kr 100,- per år.
Det kom også et forslag om å forandre strukturen for hvordan hovedforeningen og
lokallagene samarbeider, samt økonomien i dette (se sak 9 for mer informasjon). Når
medlemmer melder seg inn, så meldes de rett inn i hovedforeningen, som så fordeler
dem videre til sitt tilhørende lokallag. Per dags dato har BFR ett fungerende lokallag –
Hedmark Lokallag. En prosentvis sum av medlemskontingenten overføres så fra
hovedforeningen til lokallaget.
Vedtak:
Forslaget om å forandre den økonoomiske strukturen mellom lokallaget og
hovedforeningen, ble enstemmig vedtatt. Etter en lengre diskusjon om økning av
medlemskontingen, der det viste seg at årsmøterepresentantene var noe uenige, så ble
det stemt over prisene på hvert enkelt medlemsskap. Resultatet ble at
medlemskontingenten for 2016 blir på følgende:
Familiemedlemsskap: kr 100,Et medlemsskap for uføre- og studenter innføres: kr 100,-.

Vanlig medlemsskap: kr 150,-.
Støttemedlemsskap: kr 400,-.
VIP-medlemssakp: kr 1200,-.

Sak 5: Valg av styremedlemmer og gjennomføringen av dette
Innstilling:
Årsmøtet etterlyste en egen valgkomité for å finne nye styremedlemmer i framtida.
Valgkomitéen skal jobbe konkret med å finne egnede styrekandidater som velges inn i
Styret ved neste årsmøte. Jan-Åge Slåttsveen meldte seg til å sitte i en slik komité,
men ingen andre meldte seg på selve årsmøtet, så det ble vedtatt at Tone B. Johnsen og
Agnete Green skulle forespørres om de vil ha et verv i komitéen.
To eksisterende styremedlemmer har trukket seg fra Styret i BFR. Det er Bjarne
Løkken, som nå har tatt over som leder av lokallaget i Hedmark, og Dan Lillegaard har
trukket seg fra vervet som styremedlem. Innstillingen i år er dermed at Styret fortsetter
med resterende styremedlemmer og ledelse som i 2014.
Vedtak:
Etter en avstemming kom man frem til at Styret og ledelse fortsetter som før. Styret
består da av: Lars-Erik Lie (leder og midlertidig kasserer frem til ny kasserer finnes),
nestleder: Sven T. Røine, PR-anvarlig: Ingunn Lund-Vang, Fagansvarlig: Thorolf Lie,
Feltansvarlig: R.Moen, Legat- og Søknadsansvarlig: Siri Randtun. Styremedlem: Terje
Bråten.
Protokollført:
Styret pålegges å finne en annen kasserer enn leder, da lederen har altfor mange
oppgaver innen BFR allerede. Styret skal nå jobbe konkret med å finne en ny kasserer.
Denne personen trenger ikke nødvendigvis å være i Styret, om Styret finner en adekvat
person til oppgaven.
Styret skal også lete etter en medarbeider som kan hjelpe til med registrering av
medlemmer.

Sak 6. Oppdatering av BFR sine vedtekter
Innstilling:
Lars-Erik Lie informerte årsmøtet om at det må legges til et par setninger i vedtektene,
slik at BFR får status som ”non-profit forening”, og dermed ikke er skattepliktige.
Dette gjelder hva som skjer ved en evt. oppløsning av foreningen, slik at
enkeltmedlemmer ikke kan ta ut eventuelt overskudd, men at det skal fordeles til
lignende foreninger eller til allmennyttige formål, og videre må vedtektene også
poengtere at enkeltmedlemmer eller Styret ikke kan ta ut overskudd av foreningen.
Vedtak:
Årsmøtet vedtok enstemmig forslaget om den foreslåtte oppdateringen av vedtektene.

Sak 7. Evaluering av BFR sitt arbeide så langt. Strategi for fremtiden.
Årsmøtet inviterte til en diskusjon om evaluering av BFR sitt arbeide så langt, og
hvilke planer BFR har med tanke på strategi for fremtiden. Etter en lengre diskusjon
kom årsmøtet frem til noen ulike modeller som kan være til hjelp i tida fremover.
Vedtak:
Etter forslag fra årsmøtet, oppretter BFR en base for generelle artikler. Disse er ment
for utsending til lokale aviser rundt omkring i Norge og meningen er at lokale
medlemmer skal kunne sende ut disse i sitt nærområde, slik at BFR synes mer og
bedre i lokalavisene.
Årsmøtet fremmet og et forslag om å søke økomisk støtte i legater og hos bedrifter.
BFR har allerede forsøkt å søke støtte i legater i flere år nå, men uten hell så langt. Vi
har imidlertid ikke forsøkt å søke støtte direkte opp mot bedrifter, annet enn i ett
tilfelle, så dette er noe man bør forsøke å få til mer av i fremtiden.
Flere representanter ønsket også mer møtevirksomhet, seminarer/foredrag,
idédugnader osv., for å finne nye veier i arbeidet videre med BFR og forbedre allerede
eksisterende arbeid. Det ble vedtatt å forsøke å få til 2 arrangementer i regi av
hovedforeningen hvert år, 1 på våren (i tilknytning til årsmøtet) og 1 på høsten. Styret
finner 1-2 personer som har ansvaret for å opprette arrangementene, finne
foredragsholdere m.m.

Sak 8. Prosjekt for satsning på barn- og unge.
Innstilling:
Bjarne Løkken, leder i Hedmark lokallag, presenterte et forslag om satsning på
rovdyrinformasjon rettet mot barn- og unge. Et samarbeid med Norwegian
Expeditions er på gang og Hedmark lokallag forespurte hovedforeningen om
økonomisk støtte på kr 15 000,- til å gjennomføre prosjektet.
Vedtak:
Årsmøtet vedtok enstemmig at lokallaget får denne støtten på kr 15 000,- fra
hovedforeningen. Midlene tas fra de øremerkede midlene BFR fikk fra
Miljødirektoratet i 2014. Bruk av midlene skal det redegjøres for fra lokallagets side.

Sak 9. Reformere strukturen mellom lokallag og hovedforeningen
Innstilling:
Den tidligere brukte strukturen mellom lokallag og hovedforeningen oppleves som lite
gunstig, lite praktisk og lite effektiv. Lars-Erik Lie presenterte et forslag om å gjøre
om hele strukturen. Forslaget går ut på alle som melder seg inn i BFR blir plassert i
medlemsregisteret til hovedforeningen. Dette gjelder også selv om medlemmene
melder seg direkte inn i lokallaget. Så vil alle medlemmer i BFR som sokner innenfor

sitt lokallags fysiske grenser, automatisk også bli medlemmer av sitt respektive
lokallag. En prosentvis sum av innbetalt medlemskontingent overføres så fra
hovedforeningen til lokallaget. Foreløpig gjelder dette kun medlemmer i Hedmark, da
BFR kun har et lokallag på plass nå. Dermed opphører det gamle systemet om at
lokallaget betaler hovedforeningen prosenter av medlemsavgift per medlem.
Vedtak:
Lokallagets leder, Bjarne Løkken, var meget fornøyd med forslaget, og det var også
resten av medlemmene på årsmøtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt og omleggingen
av strukturen iverksettes umiddelbart.

Årsmøtet ble avrundet uten flere saker.
Protokollen undertegnes av leder Lars-Erik Lie, og av nestleder og referent, Sven T. Røine.

Lars-Erik Lie

Sven T. Røine

