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Enge, 6687 VALSØYFJORD

Årsberetning 2016
Styret har i 2016 bestått av:
Leder
Audun Flaten, Valsøyfjord
Nestleder
Geir Eggen, Bøfjorden
Sekretær
Kurt Rønning, Halsanaustan
Kasserer
Ingvar Engdal, Engdal
Styremedlem
Hans Aage Gjengstø, Betna
Det har i 2016 vært avholdt 3 styremøter hvor salget av jakt- og fiskekort naturligvis har hatt
høyt fokus og styret følger dette nøye.
I midten av juli var (forhåpentligvis) alle SMS-plakatene byttet ut til den nye løsningen fra
Inatur. Denne gangen er det brukt skruer med pakning, så får vi se hvor lang tid det tar før de
blir rosa.
Styret bestemte på møte først i september at vi innfører den samme baglimiten for 2016 som
vi innførte i 2015 på 2 ryper pr. jeger pr. dag. Denne begrensningen i rypejakta for sesongen
2016 ble publisert på hjemmesiden vår, på Facebook og pressemelding ble sendt til aviser
m.m.
Nå når sesongen er over, ser vi at vi har solgt bra med kort også i 2016. Innrapporteringen av
skutte ryper viser også i 2016 en økning og mer og mer av kortsalget flyttes over fra lokale
utsalg og til nettet (iNatur).
Mer om kortsalget i 2016 på årsmøtet.
Kultivering:
Arbeidet med kultivering har dessverre også stått stille i 2016. Gruppa har god plass til flere
personer, så hvis noen har tips er det bare å kontakte styret. Ildsjeler savnes sterkt, det er defor
det står stille.
Jakt på smårovvilt:
Det har vært avholdt to møter i arbeidsgruppa hvor regler for jakt på smårovvilt samt
arbeidsplan har vært tema. Forslag ble sendt ut til lokallagene før jul og så langt så ser det ut
til at alle lagene slutter seg til løsningen som er lagt frem. Endelig beslutning/vedtak gjøres på
årsmøtet.
Facebook:
Blåfjella er på Facebook på denne adressen: www.facebook.com/blafjella. Der er det
anledning til å dele jakthistorier og fiskeskrøner samt å legge inn bilder. Andre kommentarer
er det også mulig å poste der. Vi håper selvfølgelig at flest mulig klikker på ”Liker” samt
deler siden med sine venner.
Vår 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 Blåfjellakortet, da kommer begge sidene opp
som beste treff.
Vi kan også kontaktes på post@blafjella.no i tillegg til de e-postadressene som er nevnt
øverst.
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