Blåfjella felles
kortområde

Kontonummer: 4090 01 08186
Postadresse:
Enge, 6687 VALSØYFJORD

Årsberetning 2013
Styret har i 2013 bestått av de ”nesten” de samme personene som i 2012:
Leder
Audun Flaten, Valsøyfjord
Nestleder
Ole Peder Holten, Åsskard
Kasserer
Olav Blekken, Betna
Sekretær/pressekontakt
Ivar Vullum, Halsa
Styremedlem
Ingvar Engdal, Engdal
Ingvar Engdal har som en ser kommet inn for Kjell Furnes. Aktiviteten i styret har ikke vært
så høy i 2013 sammenlignet med de to foregående år. Det har til sammen vært avholdt 2
styremøter hvor det har vært arbeidet med regler for garnfiske, litt angående kultivering og
egen hjemmeside samt eventuelle sponsorer av hjemmesiden.
Fire av de fem tilsluttede lokallaga i Blåfjella har fått regler for garnfiske på plass og
fiskereglene er korrigert etter dette.
Videre har vi fått vår egen e-postadresse. E-postadressen er post@blafjella.no.
Lederen har arbeidet med muligheten til å rapportere fangst for jakt og fiske via hjemmesida
vår. Både i 2011 og 2012 var det flere som henvendte seg om dette.
Det er også laget til et alternativ for styremedlemmene i lokallaga til å lese Blåfjellas
dokumenter via vår hjemmeside. Ved at styremedlemmene registrerer seg som bruker vil man
etter hvert få tilgang til et eget menyvalg for styret. Der ligger det relevante dokumenter
angående styremøter, årsmøter og kultiveringsmøter.
Arbeidet med fiske for funksjonshemmede har stått mer eller mindre i bero i 2013.
Kultivering:
Arbeidet med kultivering har også vært svakt i 2013. Kåre Jostein Betten har gjort en stor
innsats med utfisking nesten helt på egen hånd. Kultiveringsgruppa har hatt ett møte i 2013.
Gruppa savner en ildsjel/primus motor, og hvis noen har tips om dette er det bare å kontakte
styret.
Videre arbeid i 2014 blir å videreføre kultiveringen av Storvatnet, muligheter for
tilrettelegging av fiske for funksjonshemmede, videre arbeide med sponsorer på egen
hjemmeside, samt vurdering av å innføre kontroll av kortkjøperne samt kvalitetsikre det som
er gjort i tidligere år.
Egen hjemmeside finnes på denne adressen: www.blafjella.no eller www.blåfjella.no, der
finnes det også pekere til våre sider på iNatur.
Alternativt: Gå til www.inatur.no og søke på Blåfjella, da kommer begge sidene opp som
beste treff.

Side 2 av 4

