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Årsmøtet 2022 
 

Referat 
Årsmøtet ble avholdt fredag 6. mai, på klubbhuset. Følgende personer var tilstede: 

Jostein Bøen, Sigbjørn Tjønnås, Bjørnar Nygaard, Marianne Lillebø, Anne Kirsti S. Torekåsa, Kjell Nordbø, 

Bård I. Freberg, Toralf Bergskås, Gunnar Snippen, Sigmund Sevatdal, Ingar Tjønnås, Alf Hvitsand, Atle 

Tjønnås, Svein Mikelborg, Gunnar Rønningsland, Svend Helge Aanonsen, Kjell Arne Torekåsa, Karsten 

Pedersen 

Valg av ordstyrer 
Formann, Jostein Bøen, ble valgt. 

Årsmelding for 2021 
Da årsmøtet i 2020 ikke ble avholdt informerte ordstyrer om at årsmelding for 2020 er mulig å få tilsendt 

for de som ønsker dette. 

Formannen refererte årsmelding for 2021. 

Merknader: 

KLEKKERIUTVALGET 

Det er lite kultivering i regionen, som gjør at det blir mye fisk i klekkeriet. 

ELVEUTVALGET 

Det var feil på medlemmer i oversikten, i forhold til det som står i teksten på årsrapporten. Det er teksten 

som er riktig. Det har også blitt en feil i årstall, hvor det har sneket seg inn en ekstra «0». Enkelte hevdet at 

det var lenge til år 20 000. 

Dette ble rettet opp i årsmeldingen av sekretær. 
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LAKSEUTVALGET 

Laksen på 8,5 kg viste seg å være 4 år. 

De 1000 laksene som har gått opp er registrert i Skien, og det er ikke mulig å si hvordan disse fordeler seg 

på Sauheradelva og Bøelva.  

STYRET, ADMINISTRASJON 

Årsmøtet syntes Jostein hadde gjort en god jobb med krattrydding rundt klubbhuset, og mente at dette 

ikke bare var en liten jobb. 

Kasserer informerte om at Bø Fiskelag nå består av 908 registrerte medlemmer.  

 

Med disse merknadene ble årsmelding godkjent. 

Regnskap for 2021 
Da det ikke ble avholdt årsmøte i 2021, ble først regnskapet for 2020 referert. 

Kasserer refererte så regnskapet for 2021, som ble godkjent uten merknader. 

Budsjett for 2022 
Kasserer gikk igjennom budsjettet, som ble godkjent uten merknader. 

Valg 
Formann Jostein Bøen, nestformann Alf Hvitsand, styremedlem Bjørnar Nygård, og varamedlem Ingar 

Tjønnås var på valg. 

Alle ble gjenvalgt. Ved konstituering av styret kan det i prinsippet skje omrokkeringer. 

Revisorene velges ikke på vanlig måte, men ble forespurt om å fortsette. Begge takket ja.  

Alle utvalgsledere ble gjenvalgt. 

Sak fremmet av styret: Bør vi øke medlemskontingenten? 
Medlemskontingenten har vært uendret siden en gang på 90-tallet. 

Styret ønsker at årsmøtet skal ta stilling om man skal øke denne med 50,- kroner 

fra 150,- til 200,- for enkeltpersoner og fra 200,- til 250,- for familie. 

Årsmøtet mente dette var en god idé, og forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Etter møtet serverte Bjørnar Nygaard og Svend Aanonsen nydelig grillmat og drikke. 

 

09.05.2022 

Karsten Pedersen 

 


