1

ÅRSMELDING 2017
OSEN JEGER- OG FISKERFORENING.
Styret i 2017 har bestått av:
Leder:
Odd Arne Haugen
Nestleder:
Oddbjørn Ovesen
Kasserer:
Jørn Pedersen
Sekretær:
Sandra Kvernland
Styremedlemmer:
Fredrik Blengsli, Ove Lenard Furuvik og Audun Strand
Vara til styret:
Sander Høvik, Tom Roger Buarø og Jarl Inge Høvik
Valgkomite:
Styret
Revisorer:
Ståle Øverdal og Trond Storvoll
Kvinnekontakt:
Sandra Gausen
Jegerprøve kontakt: Sandra Gausen.
Leirdue utvalg:
Arne-Johan Nikolaisen, Eirin Johannesen og Ingeborg Eian.
Fiskeutvalg:
Jørn Pedersen
Hundekontakt:
Oddbjørn Ovesen
Web ansvarlig:
Arne Johan Nikolaisen

19. februar 1993 ble det avholdt et konstituerende Årsmøte i kommunestyresalen, med
det formål å stifte ei Jeger og Fiskerforening i bygda. Navnet ble som forrige gang,
Osen Jeger og Fiskerforening. Men den store forskjellen er, at vi nå har holdt det
gående i 25 år, mot forrige gang 7 år (1972-1979). Så i år, feirer vi 25Års jubileum.
Det har vært oppturer og nedturer i løpet av disse åra, men vi har klart å utvikle
foreningen til det den er i dag. En liten lokal forening med stort ambisjons- og
aktivitetsnivå. Foreningen har nå en omsetning på ca. 200.000 kr året.
Vi vil i løpet av året komme tilbake med ei liten markering av 25 årsjubileet.
Det har vært mange innom styret på disse årene, men noen har blitt gjengangere.
Legger ved ei liste som viser styresammensetningen fra 1993 til 2018.
2017 var siste år som leder for min del. Har sittet i førersetet de siste 9 åra, og til
sammen 16 år. Jeg føler nå at det er rett tidspunkt å overlate stafettpinnen til en
annen. Jeg mener at det er viktig og riktig, at det kommer en annen i førersetet nå, og
en som kan stikke ut ny kurs videre.
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En liten oppsummering av året som har vært (2017)
Året 2017 har blitt gjennomført på samme lest som forrige år. Med utgangspunkt i hva
som er gjort i løpet av året, vil jeg få si at vi gjennomfører de «faste arrangement»
med stor presisjon. Det gjelder eksempelvis Jegerprøvekurs, aversjonsdressur
sau/hund, stand på Osenhælja, Fiskesommer, Villmarkskveld for sykeheimen og ei ukes
elgjakt på Kvernland. Dette er arrangement som er godt forankret i foreningen. Vi
prøver oss på andre aktiviteter, men vi har har hatt utfordringer med gjennomføringen.
Noe er uforskyldt (dårlig vær, lite påmelding), mens andre ting kan vi prøve å utvikle
bedre.
Når det gjelder vår største aktivitet gjennom året, så tenker jeg på leirdueskytinga.
Her hadde vi stor planer med utbygging av standplassen, dette i samarbeid med
skytterlaget. Det har blitt søkt og fått tildelt midler fra Marine Harvest, i å kjøpe inn
skeetmaskiner. Dette er noe leirdueskjefen ønsker blir gjennomført. Jeg utfordrer
leirdueutvalget i å komme med ett skissert prisoverslag og tegning på dette, og
presentere dette for styret. I og med at dette i dag er hovedaktiviteten i foreninga, så
kan en slik utbygging fremme bruken mere, både av de lokale men ikke minst utenbygds.
I 2017 fikk vi kr. 24000.- i aktivitetsstøtte. Det ble besluttet å kjøpe inn 10 sett
Paintballgevær. Planen med dette er å kunne gi medlemmene et aktivitetstilbud. Har pr.
dags dato ikke funnet egnet området, men håper noen i bygda kan tilby oss et området
til en slik paintballbane. Dette er noe vi skal jobbe med utover våren.
Når det gjelder økonomien så har vi forholdsvis høye driftsutgifter. Eksempel, Oros
fører regnskapet for oss, og vi må betale (etter vår bruk) dyrt for leie av lagerplass.
Dette er noe vi må se på, og prøve å finne billigere løsninger. Ved investeringer av
utstyr o.l, bør vi kanskje være litt mere nøktern med hva vi investerer.
Vi har en dyktig person som sender inn søknader for oss i ulike sammenhenger. Arne
Johan gjør en utmerket jobb for oss, og i tillegg holder han våre nettsider oppdatert.
Det eneste vi må, er å forsyne ham med stoff til hjemmesiden. Han er behjelpelig i ulike
sammenhenger, og det er aldri et nei å få. For å nevne noe så har vi i år fått innvilget kr.
44 000.- for å gjennomføre opplæringsjakt på småvilt, storvilt og å arrangere en
fiskedag.

Medlemmer.
Vi er i dag totalt 86 medlemmer. 48 har betalt i år
 46 Hovedmedlemmer


23 Barn og ungdom



9 Pensjonister



7 Familie



1 sidemedlem

På de 25 år, så har vi hatt 54 utmeldinger totalt.
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Det vi har fått gjennomført i 2017 er:


Leirdueskyting (se egen årsmelding)



Felles skytinger sammen med SSK



Klubbmesterskap i leirdueskyting



Samlagsskyting Namdalseid-Klinga-OJFF



Jegerprøvekurs



Hund/Sau dressurkvelder



Fiskesommer ved Sandvatnet



Hadde stand på Osenhælja.



Fiskedag med barnehagene i Roan



Tilrettelegging og oppsett av gapahuk til barnehagen på Bessaker.



Villmarkskveld for beboerne ved Osen sykeheim



Elgjakt på Kvernland.



Fiskeundersøkelser i Steinsdalselva.



Leid lagerrom for foreningens utstyr

Aktiviteter som er planlagt i 2018:


Revejaktkurs (Utsatt/avlyst pga. skare/ikke sporsnø)



Fiskeundersøkelser i Steinsdalselva i regi Osen Elveierlag.



Jegerprøvekurs



Hund/Sau dressurkvelder



Fiskedag i Steinsdalselva



Opplæringsjakt på småvilt



Opplæringsjakt på storvilt



Elgjakt på Kvernland. (Siste år av leieperioden)



GPS-kurs



Isfiskedag



Aktivitetsdager Barnehage-Skole



Bygging av Paintball bane



Markering av 25 års jubileum.

Med denne oppsummeringen takker lederen for seg, og ønsker den nyvalgte lederen
lykke til.
Vil også takke alle våre bidragsytere og samarbeidspartnere for året 2017, og håper på
et fortsatt fint samarbeid for kommende år.

Odd Arne
3

