Lågens Framtid

- en interesseorganisasjon for Numedalslågen

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet 16.03.2017
Antall frammøtte:

22 personer

Møtested:
Møtedato:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Thor Heyerdahl Videregående Skole. Kantina 2. etg.
17.03.2016
Kl. 19:00 – 21:40
Dag Evertsen

Arild Jacobsen ønsket velkommen til kombinert årsmøte og medlemsmøte, som i stor grad dreide seg
om de allerede igangsatte aktivitetene i organisasjonen. Dag A. Askeland ble valgt til møteleder og
loset forsamlingen gjennom årsrapporten som beskrev aktivitetene i Lågens Framtid i året som gikk.
Det var ingen innvendinger til dagsorden.
Årsmøteprogram:

Valg av møteleder
Årsmelding
Regnskap og budsjett
Kontingent
Valg av styre og valgkomité
Innkomne saker

Årsmeldingen
Lågens Framtid har avholdt 1 medlemsmøte, 1 årsmøte og 2 styremøter. Medlemstallet for 2016 var
98 medlemmer.
Regnskapet
Regnskap med et underskudd på kr. 19.895,20 samt nytt budsjett for 2017 ble vedtatt uten
kommentarer.
Fastsettelse av kontingent
Kontingenten for 2018 ble vedtatt som foreslått av styret og beholdt uendret fra 2017, dvs. kr. 150,Valg av styre og valgkomite
I alt 4 personer i styret var på valg i år. Dag O. Evertsen, Leif Eriksen og Morten Kvammen ble
enstemmig valgt til 2 nye år. Leder av Lågens Framtid, Arild Jacobsen, ble gjenvalgt for ytterligere 1
år. Med unntak av leder, som er valgt direkte av årsmøtet, konstituerer styret seg selv på første
styremøte. Valgkomiteen ble foreslått beholdt som sist, med Dag A. Askeland som leder, og Sigvald
Sondresen som medlem. Web komiteen bestående av Sverre Martin Sørensen, ble foreslått
videreført ett år til. Dette ble bifalt av årsmøtet.
Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet ble hevet ca. klokken 19.25
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Medlemsmøte:
Medlemsmøteprogram:

Håkon Torsvik om beredskapsarbeid i Numedalslågen
Generelt om kultiveringsarbeidet
«Laksefeber» v/Morten Harangen
Utlodning

Sykdomskontroll og beredskap i Numedalslågen v/Håkon Torsvik
Håkon Torsvik måtte melde frafall på grunn av sykdom. Leif Eriksen informerte derfor litt om
statistikk-, og tallmateriale som er innsamlet under stamfiske og overvåkningsfiske for NINA
vedrørende Numedalslågen i 2016. All fisk ble registrert og tatt skjellprøver av. Hensikten er å
kartlegge og avdekke sykdommer, feilvandring og om det er innslag av kultivert (oppdrett) fisk i elva.
Arild Jacobsen informerte også om status i kultiveringsarbeidet; klekkeriet på Grini er i generelt dårlig
stand, og trenger oppgraderinger! Aller helst nytt klekkeri! Ellers så ser det bra ut med tanke på årets
yngel. Det har fungert fint i vinter, og få hendelser av negativ art.

«Laksefeber» v/Morten Harangen
Etter at ørretfisker Morten Harangen ble bitt av laksebasillen, har tiden blitt knapp og prioriteringene
beinharde. – Men det er utrolig hva man rekker med litt planlegging, sier Morten, som i dette
foredraget tok oss med på sin laksefiskesesong 2016. Den starter og ender i Skottland, i henholdsvis
februar og oktober, og innimellom blir det fiske i alt fra Lågen og Lærdal, til Emån og Mörrum.
Det ble en og annen laks, litt historie og (u)kultur, flueprat, praktisk informasjon til dem som var
nysgjerrige – og, ikke minst, fine bilder.
Eventuelt:
Intet
Medlemsmøtet ble avsluttet med trekning av mange flotte gevinster, sponset av Skitt Fiske og
Villmark og Fritidseffekter. Loddsalget innbrakte kr. 2.940,Medlemsmøtet ble hevet ca. klokken 21.40.
Referent; Dag Evertsen 17.03.2017
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