Kvalsund Sportsfiskeforening
Referat fra årsmøte 2021 gjennomført pr. e-post 19. nov. 2021.
Påmeldingsfristen til årsmøtet ble av styret satt til 19.nov. 2021 kl. 16.00. Stemmefrist var samme dato kl. 17.00
Antall stemmeberettiget: 19 medlemmer. Antall påmeldte: 4 Antall som avga stemmer innen fristen: 4
Antall forslag innkommet fra medlemmer innen fristen, til behandling for årsmøtet: 0
Jf. forretningsorden for årsmøter gjennomført pr. epost skal sekretær/protokollfører være styreleder, og 2 av
styremedlemmene skal undertegne protokollen.
Styret sendte brev datert 03.11.2021, til medlemmer med stemmerett for årsmøtet 2021. Her ble det bl.a. opplyst
om at medlemmet var tilsendt e-post ift. at årsmøtet 2021 som tidligere var utsatt pga. Covid-19, ville bli avholdt pr.
e-post med medlemmene, dette pga. økning av Covid-19 smitte.
Den 03.11.2021 ble det også sendt ut e-post til de stemmeberettigede.
Forretningsorden, foreløpig saksliste, og årsberetning 2020 ble vedlagt e-posten, i tillegg til info om påmeldings- og
stemmefrist, og frist for å fremme forslag for behandling av årsmøtet, samt en kort veiledning.
Ant. stemmeberettigede medlemmer ble opplyst om.
Etter at frist for å fremme forslag var utgått, ble det den 12.nov. sendt pr- e-post endelig saksliste til medlemmer
som ikke var påmeldt til årsmøtet. Påmeldte deltakere fikk tilsendt saksdokumentene inkl. endelig saksliste.
Følgende var satt opp på dagsorden:
Jf. Forretningsorden hvem som skal være sekretær/protokollfører og hvem som skal undertegne protokollen.
Sak 1. Leders innstilling: Godkjenning av innkalling, forretningsorden og dagsorden.
Sak 2. Leders innstilling: Årsberetning 2020 godkjennes.
Sak 3. Leders innstilling: Vedtektene endres ift. at kun foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn og politiet skal ha
oppsynsrett i vassdraget. Dette begrunnes med at personell som er tilsatt av fiskeforvaltning utenom
statsallmenning, har større myndighet til å utføre kontroll, (fastsatt i Lakse- og Innlandsfiskelovens § 42). Med
henblikk på denne og fremtidige pandemier minimerer dette også nærkontakten mellom vanlige medlemmer og
fiskere. I tillegg begrunnes dette med at foreningen har avviklet ordningen med årlige medlemskort av
kapasitetsmessige og økonomiske årsaker, og i tillegg med at det blir bedre profesjonalitet og kvalitet ift. kontroller.
Sak 4. Avslutting og undertegning.
Sak 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt godkjent, og protokollført.
Sak 4. Avslutting og undertegning.
Årsmøtet 2021 pr. e-post ble hevet, og protokollen ble undertegnet av styreleder etter at stemmefristen var gått
ut. Protokollen ble sendt til nestleder for undertegning.
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