
MJØSA FISKEFORVALTNING 

Sekretariatsadresse: 
Stig Ove Gjelseth, Kongsvegen 1515, 2635 Tretten 
Tlf: 41403392 e-post: s-o-gjel@online.no 

 
ÅRSMØTE I MJØSA FISKEFORVALTNING – 2016 torsdag 20. april 2017 

 
Sted: Hamar, hos Fylkesmannen i Hedmark, Statens Hus, Parkgata 36, Hamar 

 

Fremmøte: 13 personer, hvorav 6 fra styret, 5 medlemsforeninger var representert, Mjøsa  
Strandeierforening, Brumunddal og Omegn Sportsfiskerforening, Gjøvik Fiskerforening og 
Lillehammer Sportsfiskerforening, 10 personer deltok på selve årsmøtet.  
Atle Rustadbakken fra Fylkesmannen i Hedmark, Arne Magnus Hekne fra Hedmark 
Fylkeskommune og Ole Jakob Holen fra Knutstad & Holen A/S var også tilstede, men ingen av 
disse tre deltok på selve årsmøtet.  

 

Årsmøtets saksliste: 
1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden:  

Godkjent. 

 

2. Valg av ordstyrer: 

Kristian Hjelt. 

 

3. Valg av referent: 

Stig Ove Gjelseth. 

 

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen: 

Harald Jøranli og Trond Bjørnstad. 

 

5. Årsmelding 2016:  

Kristian Hjelt presenterte årsmeldingen. 

 

6. Regnskap 2016: 

Foreløpig og ikke revidert regnskap ble presentert av Kristian Hjelt. 

Regnskapet for Mjøsa Fiskeforvaltning. 

Regnskap for Fond til fremme av fiskeriet i Mjøsa. 

 

7. Arbeidsplan og budsjett for 2017: 

Grunnet manglende økonomi med dertil liten aktivitet i Mjøsa Fiskeforvaltning er det 

ikke utarbeidet arbeidsplan eller budsjett for 2017.  

Mjøsa Fiskeforvaltning vil dog fortsatt forvalte og drifte fondet som tidligere.  

Det skal avholdes minst ett styremøte i 2017. 

 

8. Valg for 2017-18: 

Styret består av tre representanter fra Mjøsa Felles Fiskerforening og tre representanter 

fra Mjøsa Strandeierforening. 

Styret for 2017-18 blir: 

o Styreleder:  Atle Knapp, Øvre Romerike Trollingklubb 

o Nestleder: Jørgen Erik Galtestad, Mjøsa Strandeierforening 

o Styremedlem:  Torbjørn Sørum, Gjøvik Fiskerforening 

o Styremedlem:  Kristian Hjelt, Mjøsa Strandeierforening 

o Styremedlem:  Kim Vegard Sunde, Gjøvik Fiskerforening 

o Styremedlem:  Harald Jøranli, Mjøsa Strandeierforening 

 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge revisor for 2017, med formål om å finne en 

billigere løsning for revisjon av fondets regnskap, gjerne en godkjent revisor som kan 

gjøre dette på dugnad. 
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9.  

Innkomne saker: 

Endringer i fondets vedtekter i henhold til krav fra Lottstift. 

 

Stig Ove Gjelseth presenterte forslag til nye vedtekter fra årsmøtet i fjor. Dette forslaget ble 

i fjor sendt til Lotteri & Stiftelsestilsynet for godkjenning, men forslaget om endringer ble 

avslått med begrunnelse om manglende innhold i § 2 Forvaltning av fondet. To avsnitt med 

følgende tekst ble uteglemt:  

 

«Søknad om midler fra fondet skal sendes MF innen 15. februar hvert år. 

Søknadene behandles av styret i MF.» 

 

«Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming av søknadene» 

 

Årsmøtet bestemte enstemmig, inkludert et fulltallig styre, at disse linjene skrives inn i det 

opprinnelige forslaget fra i fjor. Årsmøtet bestemte også at søknadsfristen endres fra 15. 

januar i gjeldende vedtekter til 15. februar i de fremtidige vedtektene. 

Stig Ove Gjelseth følger opp dette videre og sender inn forslaget til ny behandling hos 

Lotteri & Stiftelsestilsynet.   

 

 

Fagdel i etterkant av årsmøtet: 
Tusen takk til Knutstad & Holen A/S ved Ole Jakob Holen for servering av 

velsmakende fiskesuppe og interessant foredrag om denne fantastiske 

fiskebutikken. 

Tusen takk også til Atle Rustadbakken og Arne Magnus Hekne fra henholdsvis 

Fylkesmannens miljøvernavdeling og Hedmark Fylkeskommune som holdt 

interessant og utmerket fagmøte. 

 

 

 

Tretten, 22.4.2017. Stig Ove Gjelseth, referent 

 

 

 

 

      
Harald Jøranli     Trond Bjørnstad 

 

 

 


