Oslomarkas Fiskeadministrasjon
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SAK 6. STYRETS FORSLAG TIL ÅRSBERETNING 2021
OFAs årsmøte 24. mars 2022
Virksomhetens art
Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) er en frivillig partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som på vegne
av rettighetshaverne forvalter og arbeider for å tilby allmennheten et best mulig sportsfiske i Oslomarka.
Organisasjonen samler lokale medlemsforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, rettighetshavere
og enkeltkommuner i Oslomarka. Organisasjonen har sitt kontor i Sørkedalen, Oslo og forvalter mer enn 500
fiskevann med tilstøtende vassdrag fordelt på 11 kommuner i 2 fylker.
OFAs årsmøtet 2021
OFAs årsmøte ble avholdt heldigitalt fra 26.mars kl. 09.00 til 9.april kl. 17.00 2021. Innkalling var sendt
tilsluttede medlemsforeninger, kommuner, grunneiere, valgkomité og OFAs administrasjon i tillegg til
inviterte gjester.
45 stemmeberettigede møtte til årsmøtet.
Løvenskiold Vækerø valgte i forkant av årsmøte å tre ut av styret i OFA.
Årsberetningen for 2020, regnskap med revisors beretning inklusive budsjett for 2021 og styrets forslag til
handlingsplan 2021 ble vedtatt.
Solemskogen JFF fremmet sak til OFAs årsmøte som handler om valg til og sammensetning av OFAs styre.
Forslaget ble fremmet som en justering av vedtektenes §8. Styrets forslag ble vedtatt med følgende tekst:
«Det er et mål for OFA å sikre jevn fordeling mellom kjønn og alder slik at styret har en sammensetning som
speiler befolkningssammensetningen».
Styrets sammensetning etter årsmøte 2021:
Funksjon

Navn

Organisasjon

Periode

Styreleder

Freddy Wingeng

Oslomarka JFF

2021 – 2023

Nestleder

Atle Skattebøl

Bærum JFF

2020 - 2022

Styremedlem

Harald Oterholt

Oslo Sportsfiskere

2021 - 2023

Styremedlem

Henrik Sæhle

Oslomarka JFF

2020 - 2022

Styremedlem

Kjetil Langgaard

Nordstrand JFF

2021 - 2023

Styremedlem

Bjørn Torp

Oslo Sportsfiskere

2020 - 2022

Styremedlem

Jon Karl Christiansen

Oslo kommune

Fratrådte
styret august
2021

1. Varamedlem

Jens Morten Løken

Oslo Sportsfiskere

2021 – 2022

2. Varamedlem

Bjørnar Solberg

Oslomarka JFF

2021 – 2022

3. Varamedlem

Gunn Bjerke

Bærum JFF

2021 – 2022
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Styremedlemmer oppnevnt for grunneierne ved årsmøtet:
Jon Karl Christiansen

Oslo kommune

Fratrådte august 2021

Trond Enkerud, vara

Oslo kommune

Fratrådte august 2021

Øvrig valgte representanter:

Navn

Funksjonstid

Representant til OOF

Freddy Wingeng

2021

Valgkomité

Forening

Funksjonstid

Olav Løvli

Østmarka JFF

2020

Tormod Heggen

Rausjømarka JFF

2020

Erik Ruud

Bærum JFF

2020

Fortsatt drift
Forutsetningen om videre drift er til stede og årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. Etter
styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av organisasjonens
virksomhet og stilling pr 31.12.2021.
Arbeidsmiljø og personale
Bjørn Torp ble konstituert som daglig leder 15. oktober 2020 og fortsatte til 31.12.2021.
Claus Hedeager Pedersen ble ansatt som ny daglig leder 1.november 2021.
Antall ansatte var 6 fra begynnelsen av året, inkludert en lærling. Pr.31.12 2021 er det 4 ansatte.
Områdene i frivillighetsapparatet er organisert som tidligere. Områdene 2, 5 og 6 har fått nye
områdeansvarlige. Antall frivillige er noe ned ift. 2020. Det vises til ytterligere informasjon i
administrasjonens årsrapport.
Det er ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
HMS oppfølgingspunkter og retningslinjer er løpende fulgt opp.
Ytre miljø
OFAs løpende drift og aktiviteter medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljø.
Resultatoppnåelse
Organisasjonen presenterer i revisorbekreftet årsregnskapet et overskudd etter finans på kr 238.932 mot et
budsjettert resultat etter finans på kr 334.782. Det vises til kommentarer til regnskapet i administrasjonens
årsrapport.
Styrets møtevirksomhet i 2020
Styret har fulgt årsplanen for møtevirksomhet i 2021. Det er gjennomført 6 ordinære styremøter i tråd med
årsplanen. I tillegg er det avholdt 2 ekstraordinære styremøter.
Det er også avholdt 2 møter i en egen arbeidsgruppe nedsatt av styret for å jobbe med utkast til ny
strategiplan.
Det er også startet opp arbeid og avholdt møte i arbeidsgruppen nedsatt av styret for å jobbe med
organisasjonsutvikling, se eget avsnitt.
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Salg av fiskekort er OFAs viktigste inntektskilde
Salget av fiskekort er avgjørende for OFAs økonomi og oppslutning om våre formål, og er et prioritert
område for administrasjonen. Styret har besluttet en mindre justering av prisene for 2022.

Fiskekortpriser 2022:
ÅR

Familie

Årskort

1/2 år

1d

3d

2022

790

610

335

130

225

2021

785

605

305

125

220

2020

780

600

300

120

215

2019

765

590

330

115

205

2018

750

550

300

110

200

2017

690

540

290

105

190

2016

640

530

290

100

180

2015

620

515

270

95

170

I 2021 ble det solgt 10.915 fiskekort til Oslomarka og 262 fiskekort til Akerselva, totalt 11.177 fiskekort. Det
er en nedgang i forhold til 2020 og fortsatt et bedre resultat enn 2019. (-23% mot 2020) og (+30% mot
2019).
Det var stor usikkerhet knyttet til fiskekortsalget i 2021 etter at OFA opplevde historisk høyt salg i 2020. Det
ble budsjettert med 15% reduksjon i salget, noe vi lå godt an til frem til august. Så ble Norge åpnet opp og
mange kastet seg over andre fritidssysler og reiser. Salg av fiskekort fikk seg en knekk fra og med september
og ut året. Likevel ble salget det nest høyeste OFA har registrert. Det budsjetteres med ytterligere 15%
nedgang til ca. 9.500 solgte fiskekort i 2022.
Aktiviteter

Fiske i storbyen ble på grunn av pandemien kun avholdt i perioden 18/5 – 29/5-2021.
581 elever fra Osloskolene/AKS besøkte campen i denne perioden. Dette er godt under normalnivået
for deltagelse fra tidligere år på ca. 1000-1200 deltagere. Prosjektet har gjennom mange år vært et
viktig rekrutteringsprosjekt mot barn og unge og er svært populært tiltak i Osloskolene. Også i 2021 ble
plassene fylt opp på under 2 timer! Styret ønsker å videreføre prosjektet med økonomisk støtte fra Oslo
kommune.
Akerselva er viktig for Oslo og er et viktig satsingsområde for OFA. Fisket har utviklet seg positivt og flere
ønsker å ta del i fiske etter laks og sjøørret i hovedstaden. OFA har et godt samarbeid med Oslo kommune og
Fylkesmannen for å utvikle fiskemulighetene i elva. Årets fiskesesong i elva ble påvirket av svært lite nedbør i
fiskeperioden med påfølgende liten oppgang av fisk, noe som førte til et lavere salg av fiskekort.
Sørkedalselva har også kommet i fokus igjen og et viktig satsingsområde for OFA. Ønsket er å revitalisere
Sørkedalselva som fiskeelv og rekreasjonsområde. Dette er en naturperle nær hovedstaden og vi ønsker også
her å inspirere og tilrettelegge for at flest mulig kan få en god fiskeopplevelse. Vi vil motta 1,5 mill. til dette
prosjekt i 2022-2024 fra kommunen.
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NJFF 150års jubileum ble i vårt område markert med en aktivitetsdag på Trollvann den 23.oktober med
Oslomarka JFF som arrangør, OFA var med og arrangerte fiskeaktiviteter for barna. TV2 var til stede for å
dekke arrangementet.
OFA inngår i Grasrotandelen til Norsk Tipping som for 2021 ga OFA et tilskudd på kr 130.780,35. (tilsvarende
for 2020 var kr 125.318,00).
Merverdikompensasjonen fra Lotteri og stiftelsestilsynet er tilført regnskapet for 2021 med kr 450.169,00
(for 2020 utgjorde dette kr 271.581,00 ). Regjeringen besluttet at merverdikompensasjonen skal dekkes inn
med 100%.
Styret viser til regnskap vedlagt innkallingen til årsmøtet samt administrasjonens beretning i tillegg til
revisors beretning for 2021.
Styret er tydelig på at åpenhet rundt fiskeforvaltningen i Oslomarka og Akerselva er viktig. Oppstartsmøte
med Oslo kommune mht. ny kultiveringsplan/praksis 1.oktober ble vellykket med gode diskusjoner og
avklaring av felles forventninger til hvordan den nye planen skal fremstå. Digitalisering av ny kultiveringsplan
er etablert og ny informasjon legges inn løpende. Dette blir et særdeles viktig dokument for OFA og
grunneierne som legger grunnlaget for et strukturert og planmessig kultiveringsarbeid i Oslomarka.
Styret viser til handlingsplanen/strategi og budsjett for 2022 som fremmes for årsmøtet til behandling.
For 2022 budsjetteres det med et regnskapsmessig overskudd i størrelsesorden 36.000.kr.
Organisasjonsutvikling
OFA har nedsatt en arbeidsgruppe og startet med å se på utvikling av organisasjonen.
Dette arbeidet er startet på oppfordring av Oslo kommune, Bymiljøetaten, samtidig som OFA mener at tiden
er moden for å vurdere alternative modeller for organisering av frivillig arbeid og det å jobbe på lag i regi av
OFA.
Styret og administrasjonen finner det ovenstående arbeid veldig viktig og ønsker å involvere interessenter i
form av lokale foreninger og grunneiere og jobbe med dette over tid.
Den modell vi har i dag gir lokale foreninger og deres frivillige som er interessert og engasjert i sportsfiske i
Oslomarka mulighet for innflytelse. Det er viktig at vi har arbeidslag bestående av frivillige som har innsikt,
erfaring, vil investere tid og ikke minst har lyst og interesse i å bidra med kultivering og andre relaterte
oppgaver.
Vi ønsker å se på alternativene, og den nedsatte arbeidsgruppen har til formål å jobbe sammen med
foreningene, grunneiere og de frivillige. Vi vil forstå hva de har av ønsker, se hvilke alternertiver som finnes
og forstå hva endringer av organiseringen måtte ha av konsekvenser. Dessuten ønsker vi et gjensidig
samarbeid med kommuner og grunneiere for å ha en felles forståelse av jobben som blir gjort, hva det
krever, og hvilke rammer det kan skje under.
Arbeidsgruppen vil jobbe med:
- Undersøke alternative modeller og få inspirasjon fra andre frivillige organisasjoner
- Se på hvordan andre tilsvarende organisasjoner som jobber med kultivering er sammensatt
- Involvere foreningene og høre hva de har av ønsker og innspill
- Involvere og arbeide med kommuner og grunneiere
- Utarbeide en anbefaling og konklusjon
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Reparasjon av tak på anlegget
Reparasjon av tak må muligens forskyves til 2023. Administrasjonen ser på løsninger for å finansiere
reparasjonen. Det er blant annet søkt om midler det tidligst kommer svar på i april, som kan være for sent
når det gjelder å sette i gang arbeidet i 2022. Dette med henblikk på de tilbud vi har innhentet og
leverandørens kapasitet.
Strategi 2022-2024
Vi har startet jobben med å utarbeide nye strategier for OFA. Formålet er å jobbe enda bedre med å nå OFA
sine mål, være en god samarbeidspartner, informere og inspirere og ikke minst jobbe smart. Dette er et
arbeide som vi ønsker å jobbe med over tid og minimum gjennom 2022. I tillegg til styreleder og ny daglig
leder så har vi satt sammen en strategigruppe. Vi har per nå definerte seks strategiske fokusområder som vi
jobber med som fundamentet. Hver av disse har enkelte langsiktet hovedtiltak som igjen vil bli nedbrutt i
konkrete handlingsplaner for hvert tiltak og strategi. Vi henviser til strategi og handlingsplaner, som per nå vil
være mere overordnet enn siste års oversikt.
Vi takker alle samarbeidspartnere, tillitsvalgte, lagmedlemmer, områdeansvarlige, kommuner, grunneiere og
lokalforeninger som har bidratt positivt for OFA i 2021.

Oslo, 2. februar 2022

Freddy Wingeng
Styrets leder

Atle Skattebøl

Henrik Sæhle

Kjetil Langgård

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Bjørn Torp

Harald Oterholt

Styremedlem

Styremedlem
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SAK 7. ADMINISTRASJONENS ÅRSRAPPORT 2021
Bemanning 2021
Bjørn Torp:

Konstituert daglig leder frem til 31.oktober

Claus Hedeager Pedersen:

Daglig leder fra 1.november

Dag Øivind Ingierd:

Fiskeforvalter og driftssjef ved kultiveringsanlegget.

Magnus Nilsson:

Marka konsulent.

Marius Rogstad:

Driftsleder på kultiveringsanlegget.

Torjus Glestad:

Driftsmedarbeider til 10.mars. Vikar til 1. september.

Jonas Solnørdal Nærø:

Arbeidspraksis til 31. mars med økonomisk støtte fra NAV.

Områdeansvarlige
Følgende personer har vært engasjert av OFA som områdeansvarlige (OA) frem :
Område 0 – Akerselva

Ingar Hobbel

Område 1 - Vestmarka og Krokskogen sør:

Erik Ruud

Område 2 - Krokskogen nord:

Erik Andersen

Område 3 - Nordmarka nord:

Per Morten Dihle

Område 4 - Nordmarka sør/midtre:

Henrik Sæhle

Område 5 - Nordmarka øst:

Rune M Hansen

Område 6 – Lillomarka

Magnus Nilsson

Område 7 - Østmarka sør

Olav Løvli

Område 8 - Østmarka nord

Ole Johan Haakensveen
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Økonomi
Årsregnskapet viser et overskudd etter finans på kr 238.932. Det var budsjettert med et overskudd etter
finans på kr 334.872.
Kommentarer:
•
•

Salg av fiskekort ble kr 4 095 864 mill. mot kr. 5.109 mill. i 2020.
Offentlig tilskudd og bidrag ble netto kr 212.000 (utenom medlemskontingent). Til fradrag kom
ubenyttet støtte til drikkevann som følge av stengt anlegg med kr 65.000 fra 2020.
o Oslo kommune/BYM:
- kr 45.000 til Fiske i storbyen
- kr 52.000 til innkjøp av minkfeller
- kr 80.000 til støtte for bruk av drikkevann i produksjonen
o Fylkesmannen Oslo/Viken
- kr 35.000 til driften av fisketeller (arbeid, utstyr og dataoverføringskostnader)

Inntekt fra fiskekortsalget 2016-2021:
År :
Sum :

2021

2020

2019

2018

2017

2016

4.095.864

5.109.905

2.933.111

2.909.399

3.123.642

2.715.115

Antall solgte fiskekort 2011-2021:
År

Voksen

Familie

Honnør

Total

1/2
års

Sesong
totalt

1
døgn

2
døgn

3
døgn

Akerselva

1+4
døgn

Total
m/Akerselva

2021

3679

1052

-

-

558

5289

4788

-

838

262

2020

4443

1239

-

-

693

6375

6467

-

1053

564

-

14459

2019

2708

762

-

-

212

3682

3725

-

665

549

-

8621

2018

3240

731

-

-

190

4161

3161

-

536

185

-

8043

2017

3263

926

-

-

526

4715

3387

-

664

968

-

9734

2016

3008

972

-

-

346

4326

2896

-

593

169

-

7984

2015

3086

1102

-

-

234

4422

3275

-

628

-

-

8325

2014

3215

1148

-

-

232

4595

3004

-

685

-

-

8284

2013

3048

1073

-

-

138

4259

2656

-

534

-

-

7449

2012

3336

1179

-

-

161

4676

2322

-

576

-

-

7599

2011

3279

1114

679

-

-

5072

-

2465

-

-

-

7537

9

11177

Omsetning pr. salgskanal 2018-2021 (1000 kr):
Salgskanal

Omsetning
2021

% av
total

Omsetning
2020

% av
total

Omsetning
2019

% av
total

Omsetning
2018

% av
total

0

0

20

0

37

1%

89

3%

Utsendelse

643

16%

739

15%

508

18 %

816

28 %

Inatur inkl.
Akerselva

2 054

50%

2 745

55%

1 213

41 %

744

26 %

SMS Pass

0

0

0

0

191

6%

350

12 %

Nettbutikk

831

20%

985

19%

440

15 %

382

13 %

Vipps

462

11%

467

9%

497

17 %

526

18 %

Angler ID

78

2%

124

2%

43

2%

-

-

Perfish

26

1%

29

0

-

-

-

-

Totalt

4 094

100%

5 109

100%

2.933

100 %

2.909

100 %

Sportsbutikker

Overvåkning av elva er en stor og viktig
del av jobben vi gjør. Fisketelleren er
avgjørende for at vi skal kunne danne
oss et korrekt bilde av elva og
bestanden av fisk som oppholder seg
der. Den krever mye ettersyn og
vedlikehold, både på nett og nede i
telleren. Rens og vask gjøres så ofte
som mulig, alt avhengig av vannføring i
elva.
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Fangststatistikk Akerselva 2012-2021 i kg:
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Sjøørret/ørret

21,5

63,0

40,8

2,9

21,9

5,5

0

0

0

0

Laks

11,8

140,5

71,2

3,2

102,2

1,4

0

0

0

0

9 stk. laks utgjorde 11,8 kg.
På bilde ses Arne med en
laks på 1,1 fra juli tatt på
mark.
Største laks fikk Mats
Dahlstøm på 3,6 kg tatt på
mark 13. september 2021

40 stk. sjøørret/ørret utgjorde 21,5 kg.
Største ørret fikk Lars Einar Bjørgo på 2.1
kg tatt på flue 12. september 2021

Krepsekort
Prisene på krepsekort i 2021:
Rausjømarka: kr. 250,- pr. døgn
Øvrige kommunale vann + Akerselva kr 150,- for voksen og kr 50,- for juniorkort.
Antall solgte krepsekort 2015-2021: Omsetning: kr 86.200.
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

107

108

52

58

59

76

101

221

329

107

102

57

25

28

180

206

145

134

159

106

168

Øvrige krepsevann i Oslo
Kommune

116

148

26

47

47

29

10

Total

624

899

330

333

322

236

307

Rausjøen /Børtervann /
Mosjøen
Akerselva
Dikemarksvannene
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Bidrag fra kommunene
Totale bidrag fra kommunene ligger stabilt på nivå med tidligere år.
Tilskudd og medlemskontingent fra kommunene 2016-2021:
Kommuner

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Oslo *1

650.000

648.000

644.000

340.000

334.000

329.195

Bærum

36.546

36.403

35.400

35.000

35.000

33.700

0

0

0

0

0

5.000

Lørenskog *2

11.967

20.000

20.000

20.000

33.000

25.183

Nittedal

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

15.000

Skedsmo

0

0

0

0

0

0

Lunner

0

0

0

0

0

0

Ringerike + Hole

0

0

0

0

0

0

Rælingen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Enebakk

2.000

4.000

2.000

2.000

2.000

0

0

10.000

5.000

733.403

736.400

427.000

429.000

413.078

Asker

Ski kommune
Sum

*1 Inkl. ekstra driftstilskudd kr. 300.000 ble inkludert i medlemskontingenten fra Oslo Kommune.
*2: Lørenskog kommune bidrar med medlemsavgift (kr 11.967)

Øvrige tilskudd 2016-2021:
2021

2020

2019

2018

2017

2016

Oslo Vann- og Avløp
drikkevannoppsyn

0

0

0

0

0

0

Fylkesmannen i O/A

35.000

45.000

186.000

135.000

254.400

140.000

Oslo kommune BYM *1

177.000

179.165

181.500

450.000

180.000

100.000

0

40.000

-

-

180.000

212.000

264.165

367.500

585.000

614.400

Sparebankstiftelsen
Innkjøp båter/utstyr
Sum

240.000

*1 Støtte til Fiske i storbyen, minkfeller og produksjonsvann

Pr 31.12.2021 er det 18 medlemsforeninger som er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund:
Arbeidernes JFF, Asker JFF, Bærum JFF, Bærum Sportsfiskere, Enebakk JFF, Groruddalen JFF, Hauketo JFF, Høybråten
JFF, Lørenskog JFF, Lunner JFF, Nordstrand JFF, Oslo JFF, Oslo Sportsfiskere, Oslomarka JFF, Rausjømarka JFF, Ski JFF,
Solemskogen JFF og Østmarka JFF.
Medlemskommuner pr 31.12 2021:
Oslo, Bærum og Lørenskog.
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Sosiale medier og media
Egne kanaler er viktige for å informere og kommunisere med publikum, inspirere og rekruttere nye fiskere
som kan komme seg ut i naturen og få gode fiskeopplevelser sammen. Våre kanaler på sosiale medier vokser
fortsatt. Vi har 8800 følgere på Facebook mot 8200 samme tid 2021. Vi har også økt følgere på Instagram i
2021. Vi har i dag 2274 følgere på Instagram. I 2022 blir tilstedeværelsen på sosiale medier viktig for å
informere og engasjere. På grunn av redusert bemanning var det dessverre ikke mulig å prioritere å være
mer aktiv i tradisjonelle medier og var lite tilstede.

Informasjon om kalking i Nordmarka tilbake i august.

En video til inspirasjon for alle som er glade i å fiske. Interessant å se hvor mye engasjement et videooppslag
gir på sosiale medier.
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Informasjon og historier fra kultiveringsanlegget er også noe som er interessant.

Samarbeidspartnere

231 spillere bidro via Grasrotandelen til at OFA ble tilført kr 130.780,35.
Midlene fra Grasrotandelen er et kjærkomment tilskudd til OFAs virksomhet og blir allokert til konkrete tiltak.

Pure Fishing og OFA besluttet å videreføre sponsoravtalen i 2021. Vi takker Pure Fishing for et godt samarbeid.
OFA har et nært og godt samarbeid med flere fiskeutstyrsleverandører som bla. omfatter lån/rimelig kjøp av fiskeutstyr
og gaver i forbindelse med arrangementer.
Samarbeidspartnere som G-sport, Nordisk Fiskeutstyr, Jesting Sport, Glømmi Sport og Torshov Sportsfiske deler ut
informasjon om fiskekortsalg og selger OFAs fiskekartbok. Dette takker vi for!
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Fiskestell
Anlegget
I 2020 hadde vi oppgradering av kultiveringsanlegget og 2021 har vært preget av optimale hygieneforhold og
gode driftsrutiner. Tilbakemeldingene fra Helsetjenesten for kultiveringsanlegg var at det var «god
helsetilstand og optimale miljøforhold, tilnærmet lytefri fisk som vanlig». Klekkingen gikk fint og i 2021 hadde
vi ca. 20.000 ørret i anlegget. Vi har spart på rundt 4000 fisk fra de ulike vassdragene i Marka som har
overvintret og som settes ut til våren. De har god plass og holder god kvalitet.
Ørretutsettinger i Marka 2007 – 2021:
År

Ufôret
yngel

Startfôret
yngel
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1-somrig

1-årig

Røye
1-årig

2-somrig

2-årig

3-somrig

3-årig

4-somrig
dam

17.855

Totalt

17.955

20
19

18.300

6.720

18

23.000

26.985

2.000

550

17

37.000

20.900

2.060

2.650

16

9.840

36.686

15

1.000
1.000

2.000

13

50

53.585
62.610
46.526

55.000*

14

26.020

5.500

6.600

30.000

4.500

8.500

5.000

1.300
2.400

50

61.850

1.600

100 + 150 47.350

4.000

1.400

19.900

12

10.000

8.000

2.900

6.600

1.290

28.790

11

500 +

7.270

1.760

6.250

1.260

17.540

10

40.000

6.590

2.960

5.780

1.250

57.080

09

500

6.905

1.045

7.110

895

16.955

08

24.500

10.420

2.100

4.820

1.365

43.205

07

500

11.170

3.692

7.129

1.692

24.183

I 2020 ble det ikke satt ut fisk da kultiveringsanlegget ble oppgradert. Utover de 17.855 fisk som ble satt ut i
2021, ble det også flyttet 100 fisk. I 2015 ble nytt anlegg etablert og all fisk måtte tilbake.

Stamfiske
Det ble samlet inn i underkant av 30.000 ørretrogn fra vill stamfisk i Østmarka, Nordmarka, Krokskogen,
Heggelivannet (til utsettingspålegg) og Lommedalen. Størrelsen på stamfisken var som vanlig god, med mye
flott fisk opp mot en kilo. Den største stamfisken var en hanfisk og veide 3.76kg. Stor takk til de mange
frivillige som stiller med stor kompetanse og lang erfaring med stamfiske og stryking av fisk.
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Akerselva
Det har vært relativt lav vannføring igjennom hele sommeren og det reflekteres nok noe i fangststatistikken.
I år ble det solgt totalt 262 fiskekort i anadrom sone. Fangstrapportene viser 9 laks og 18 sjøørret tatt i elva i
år, største laks på 3,6kg. Fisketelleren har fungert bra i år og har hatt lite nedetid, men som alltid er det
vanskelig å få artsbestemt alt av fisk som går opp forbi telleren. Oppgangen av fisk tar seg kraftig opp i
slutten av september og forsetter ut november. Det har blitt registrert totalt 18 pukkellaks i elva. Vi er i
løpende dialog med statsforvalteren når det kommer til denne uønskede arten.
Til våren vil det bli installert stengseldører i laksetrappa så vi kan håve opp vandrende gytefisk etter
fiskesesongslutt. Denne jobben ble utsatt til 2022. Gytefisk slippes ut på gode gytestrekninger ovenfor.

Minkfangst
En viktig del av kultiveringsarbeidet er fangst av mink i forbindelse med stamfiske, men det er også nyttig å få
tatt ut mink av marka gjennom hele året. I 2020 fikk vi bevilget midler til å kjøpe minkfeller og vi har hatt
feller ute flere forskjellige steder i marka. Der vi bruker ruser for å fange stamfisk må det settes opp feller i
tiden før og under stamfiskeperioden, slik at vi ikke får besøk av mink i rusene. Oppsett, kontroll og åte bytte
gjøres av våre frivillige og etter forskriftene.
Bestanden av mink holder seg på samme nivå hvert år og vårt uttak spiller ikke inn på bestanden, men
forhindrer store skader på verdifull stamfisk i den kritiske perioden.

Ny fiskekultiveringsplan
I tråd med den nye avtalen med Oslo kommune «Administrasjon av fiskerett og fiskekultivering i Oslo
kommuners skoger» har administrasjonen, sammen med styret og frivillighetsapparatet, i løpet av høsten
2021 utarbeidet en Fiskekultiveringsplan. Den dekker ikke bare avtalens område men hele OFAs virkeområde
for Oslomarka. Første utgave av Fiskekultiveringsplanen ble oversendt Oslo kommune den 17.februar for
gjennomlesing, og et presentasjonsmøte ble avholdt på anlegget i Sørkedalen med Oslo kommune ved
Bymiljøetaten og Løvenskiold Vækerø den 24.februar. Fiskekultiveringsplanen ble godt mottatt og den er nå
til vurdering hos disse to grunneierne. Vi forventer å få planen godkjent innen kort tid og vil gi en
statusoppdatering ved årsmøte den 24.mars.
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Lagarbeid
OFAs frivillighetsapparat er viktig og det gjøres en flott jobb i forbindelse med bla.: oppsyn, stamfiske,
rydding og utbedring av gytebekker, fiskeutsetting, rydding av fiskestier/-fiskeplasser, veiledning,
informasjon, samt søppelplukking rundt alle markas vann.

OFA retter en stor takk til alle sine frivillige for flott innsats i 2021!
Bilder fra årets stamfiske. Våre opplærte stamfiskelag samler inn rogn og melke fra rundt 50 lokaliteter over hele
Oslomarka samt observasjoner av den utfordringen vi så i sommer, hvor bekkene tørket ut mange steder.
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SAK 8. REGNSKAP M/REVISORBERETNING

Årsregnskap
Oslomarkas Fiskeadministrasjon
2021
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Oslomarkas Fiskeadministrasjon

Resultatregnskap for perioden
01.01.2021 til 31.12.2021

Note

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1
2

Driftskostnader
Endring i beholdning av varer
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3
8
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad

Årsresultat

Overføringer
Overført annen egenkapital
Overført til udekket underskudd
Sum overføringer

4
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2021

2020

5 366 346
624 124
5 990 470

6 172 474
700 168
6 872 642

1 148 652
2 322 762
195 582
2 097 528
5 764 523

274 717
4 281 760
167 497
1 406 547
6 130 522

225 947

742 120

12 985
0
12 985

18 238
452
17 786

238 932

759 906

238 932

759 906

238 932
0
238 932

759 906
0
759 906

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

Balanse pr. 31.12.2021
Eiendeler

Note

2021

2020

31 503
31 503

38 021
38 021

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

5 367 893

5 700 414

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler

697 139
6 065 032

734 099
6 434 513

6 096 535

6 472 534

376 800

178 956

3 300

73 095

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter
Sum immaterielle eiendeler

8

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
10

Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

6

453 112
456 412

378 138
451 233

Kontanter og bankbeholdning

7

3 978 895

4 741 086

4 812 107

5 371 275

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

10 908 642 11 843 808
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Oslomarkas Fiskeadministrasjon

Balanse pr. 31.12.2021
Egenkapital og gjeld

Note

2021

2020

7 181 618
7 181 618

6 942 686
6 942 686

2 867 284
2 867 284
300 000
300 000

2 945 201
2 945 201
300 000
300 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

104 794

127 087

Skyldig offentlige avgifter

212 913

181 331

242 032
559 740

1 347 503
1 655 921

3 727 024

4 901 122

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

4

Gjeld
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

9
5

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

5

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

10 908 642 11 843 808

02.02.2022

Freddy Wingeng
styreleder

Atle Skattebøl
nestleder

Harald Oterholt
styremedlem

Henrik Sæhle
styremedlem

Kjetil Langgård
styremedlem

Bjørn Frode Torp
styremedlem

Claus Hedeager Pedersen
daglig leder
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Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder for små foretak (NRS 8). Beløpene er oppgitt i
norske kroner.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, mens inntektsføring av tjenester gjøres i henhold
opptjeningsprinsippet.
Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt
poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt
beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid nedskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede
ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig og det beregnes derfor ingen skattekostnad.
Pensjon
Foreningen balansefører ikke pensjonsforpliktelser i henhold til unntaksreglene for små foretak. Den årlige
pensjonspremien regnskapsføres som årets pensjonskostnad.
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Note 1 Salgsinntekter

Salg av fiskekort, krepsekort og settefisk
Salg av bøker og annonser
Samarbeidsavtaler/prosjektstøtte
Sum

2021

2020

4 278 213
249 840
838 293
5 366 346

5 208 506
246 365
717 603
6 172 474

2021

2020

174 000
450 124
624 124

388 484
311 684
700 168

Note 2 Annen driftsinntekt

Offentlige tilskudd og bidrag
Annen driftsinntekt
Sum

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatt, godtgjørelser, lån til ansatte med mer.
Lønnskostnader
2021
1 889 102
397 447
0
54 773
-20 671
2 111
2 322 762

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Avsetning lønnskompensasjon for daglig leder
Pensjonskostnader
Refusjon av sykepenger
Andre ytelser
Sum

2020
2 895 286
337 634
1 000 000
43 023
-537 183
5 818
3 744 577

Selskapet har i 2021 sysselsatt 6 årsverk.
Det er i 2021 utbetalt kr 54 773 for pensjonspremie (innskuddsbasert), og ordningen dekker alle ansatte.
Godtgjørelser
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder
148 333
2 633
2 932
153 898

Styret

2021
89 299
49 127
203 612
1 229 367
131 525
394 599
2 097 528

2020
211 539
102 023
99 539
517 278
41 629
434 538
1 406 547

0

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 32 688 inkl. mva.
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til styret/daglig leder.
Annen driftskostnad
Utgifter til lokaler
Leie og inventar
Reparasjon/vedlikehold inventar og utstyr
Annen fremmed tjeneste og konsulentbistand
Prosjektkostnader
Andre driftskostnader
Sum
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Note 4 Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Annen EK
6 942 686
238 932
7 181 618
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Note 5 Gjeld, pantstillelser
Annen kortsiktig gjeld
Påløpte feriepenger
Andre avsetninger
Uopptjent inntekt
Sum

2021
180 427
21 875
39 730
242 032

2020
261 698
1 000 000
85 805
1 347 503

2021
300 000
2021
300 000

2020
300 000
2020
300 000

2021
596 212
8 480 000

2020
617 485
8 480 000

2021
271 581
181 531
453 112

2020
271 581
106 557
378 138

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til Oslo Kommune
Gjeld sikret ved pant
Pantsatte eiendeler:
Settefiskanlegget, bokført verdi
Settefiskanlegget, forsikringssum

Note 6 Andre fordringer

MVA-kompensasjon 2019
Andre fordringer
Sum

Note 7 Bankinnskudd
Av foreningens totale bankinnskudd på kr. 3 978 895 er kr.128 512 - bundne midler som i sin helhet dekker skyldig
forskuddstrekk for de ansatte pr 31.12.2021.

Note 8 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2021
Anskaffelseskost 31.12.2021
Akkumulerte avskrivninger 01.01
Årets avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2021

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Verktøy og Utbedring Påkostnigner Bygninger Driftsløsøre,
andre
RAS
hjemmeside og annen inventar,
Sum
redskaper Prosjekt
fast
kontormaski
eiendom
ner og
lignende
15 990
481 451
45 625 7 346 147
990 653 8 879 866
15 990
481 451
45 625 7 346 147
990 653 8 879 866
4 530
3 198
8 262

8 024
48 145
425 282

5 år
Lineær

10 år
Lineær

7 604 2 119 160
6 518
284 376
31 503 4 942 611

7 år
Lineær

50 år
Lineær

268 014 2 407 332
33 761
375 998
688 877 6 096 535

7 år
Lineær

Det er inntektsført en avsetning for RAS prosjektet på kr 180.416,- som reduserer avskrivningene for denne
perioden.
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Note 9 Andre avsetninger for forpliktelser
2021
200 647
5 494
2 661 143
2 867 284

Avsetning fiskefelle
Avsetning habitatforbedrende tiltak
Avsetning resirkanlegg
Sum

2020
98 147
5 494
2 841 559
2 945 201

Note 10 Varer
Varelager
Lager av årsbøker og kartbøker
Lager av jubileumsbok
Lager av settefisk
Sum varelager

2021
249 329
127 471
0
376 800
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2020
51 485
127 471
0
178 956

Monge Revisjon Lill Ann Monge
Org.nr. 919 260 017

Til årsmøtet i Oslomarka Fiskeadministrasjon

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Jeg har revidert Oslomarka Fiskeadministrasjon sitt årsregnskap som viser et positivt resultat på kr. 238 932.
Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse per 31. desember 2021 for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter min mening



oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2021 og
av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on
Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Jeg er uavhengige av Oslomarka
Fiskeadministrasjon slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA-reglene), og jeg har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter min vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min
konklusjon.
Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til Oslomarka Fiskeadministrasjons evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som
side 1
MONGE REVISJON – Lill Ann Monge
org.nr. 919 260 017 MVA

Telefon: 922 21 793
Email: lam@auditus.no

Ski Næringspark
Anolitveien 4
1400 SKI

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsfører
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vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger
som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver jeg profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis
gjennom hele revisjonen. I tillegg:








identifiserer og vurderer jeg risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Jeg utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
opparbeider jeg meg en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
evaluerer jeg om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer jeg på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne
til fortsatt drift. Dersom jeg konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at jeg i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at jeg modifiserer min konklusjon om
årsregnskapet.. Mine konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen
ikke fortsetter driften.
evaluerer jeg den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Jeg kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Jeg utveksler også informasjon om forhold av betydning som jeg har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Monge Revisjon
Ski, 02.02.2022

Lill Ann Monge
Statsautorisert revisor

side 2
MONGE REVISJON – Lill Ann Monge
org.nr. 919 260 017 MVA

Telefon: 922 21 793
Email: lam@auditus.no

Ski Næringspark
Anolitveien 4
1400 SKI

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsfører
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SAK 9. STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2022
Resultat 2020
Sum Salgsinntekter
Sum Andre inntekter
TOTALE DRIFTSINNTEKTER

Budsjett 2021

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Diff %

-6297810

-5413468

-5540346

-5074946

-8 %

-574832

-425000

-450124

-350000

-22 %

-6872642

-5838468

-5990470

-5424946

-9 %

Sum Varekostnad

907615

1057000

1148652

1246000

8%

Sum Lønnskostnader

3765454

2653086

2322762

2826633

22 %

Sum Driftskostnader

1457453

1813100

2293110

1320388

-42 %

TOTALE DRIFTSKOSTNADER

6130522

5523186

5764523

5393021

-6 %

Driftsresultat 1

-742120

-315282

-225985

-31925

-86 %

-17786

-19500

-12985

-4500

-65 %

-759906

-334782

-238932

-36425

-85 %

Sum FINANSPOSTER
RESULTAT E. FINANSPOSTER

Kommentarer: Det budsjetteres med en nedgang i hhv. inntekter på -9% og kostnader med 6% i
forhold til 2021, som gir et overskudd i størrelsesorden kr 36.000 i 2022.

Inntekter
Salg av fiskekort er fortsatt den viktigste posten i budsjettet. Salget i 2021 var vanskelig å forutse og vi
så en nedgang i forhold til 2020 på ca. 23%. Da samfunnet ble åpnet opp i august kunne vi se en stor
nedgang i salg av fiskekort. Det var tydelig at andre ting ble prioritert av forbrukerne. Samtidig hadde
vi allerede sett et markant lavere salg i april og mai enn på samme tid i 2020. Salg av fiskekort i 2022
antar vi blir mer likt årene før pandemien og det er budsjettert med en reduksjon på 15% fra 2021. Vi
tror fortsatt på at lysten til å komme seg ut og fiske er økende og at nye fiskere har fått smaken på
flere fiskeopplevelser. Vi har et mål om å selge 9500 fiskekort i 2022, som er godt over resultatet for
2019.
Momsrefusjonen for 2020 ble utbetalt i 2021 med 100% av omsøkt beløp. Tilsvarende budsjetteres
det med 100% refusjon av innberettet moms for 2021 i budsjettet for 2022 tilsvarende kr 350.000.

Salg fiskekort totalt 2021 vs 2020 pr. måned
3500
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2340 2458
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741
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305
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5

Total antal kort per mnd 2021

6

2025
1679 1630 1725
1575 1690
1313
827 672
189
7

8

9

10

147
51
11

Total antal kort per mnd 2020

29

33
17
12

Kostnader
Varekostnaden
Varekostnaden øker med 8% i forhold til regnskapet 2021 og ca. kr 190.000 fra budsjettet 2021.
Utgifter til strøm øker med 18% versus 2021. Det er usikkert om det er en stor nok økning i forhold til
stigende priser. Regjeringen har besluttet at frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til forbruk av
strøm.
Lønnskostnader
Det er budsjettert med tre fast ansatte i 100% stilling og en i 75% stilling. Lønnsjusteringen følger
justeringen for ansatte i Oslo kommune/BYM (2%). Økningen i lønnskostnader på 22% mot 2021
skyldes 9 måneder uten lønn til daglig leder. Kostnadene knyttet til innleid daglig leder er ført på
driftskostnadene.
Driftskostnader
Driftskostnadene er ned med 42% som primært skyldes kostnader knyttet til forrige daglige leders
avgang og innleid daglig leder.
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SAK 10.

STYRETS FORSLAG TIL MÅL OG TILTAKSPLAN

Vi har startet jobben med å utarbeide nye strategier for OFA. Formålet er å jobbe enda bedre med å
nå OFA sine mål, være en god samarbeidspartner, informere og inspirere og ikke minst jobbe smart.
Dette er et arbeid som vi ønsker å jobbe med over tid og minimum gjennom 2022.
Vi har sammensatt en strategigruppe som har begynt det interessante arbeidet som vi mener det er
tid for og som vi ser gode muligheter i fremover. Vi har per nå definert seks strategiske fokusområder
som vi jobber med som fundamentet. Hver av disse har enkelte langsiktige hovedtiltak som igjen vil bli
nedbrutt i konkrete handlingsplaner for hvert tiltak og strategi. Vi vil naturligvis se på eksisterende
handlingsplaner og tiltak, og har også samlet relevant input fra eksterne og fått tilført nye impulser.
Mange ting fra handlingsplanen vil også være relevant fremover, så vel som OFA sine hovedmål
fortsatt er relevante.

Strategiske fokusområder
•
•
•
•
•
•

Digitalisering
Kjennskap & inspirasjon
Salg og mersalg
Optimert kultivering
Gjensidig samarbeid
Bærekraft & miljø

Hovedtiltak til hver av de strategiske fokusområdene
Digitalisering
•
•
•

Utvikle database til kultiveringsplan samt rapportering
Utvikle kundedatabase til kommunikasjon og salg
Utvikle salgs og kommunikasjonskanaler

Kjennskap & inspirasjon
•
•
•

Øke kjennskap til OFA og hva vi bidrar med
Øke kjennskap til mulighetene for å fiske i marka og elver
Inspirere og informere om hva vi gjør og hva man kan oppleve i marka og elver
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Salg og mersalg
•
•
•
•

Sikre salg av kort på en enda mere effektiv og målbar måte
Finne nye salgskanaler og/eller utvikle eksisterende
Salg av mer enn fiskekort
Innsikt mot potensielle kunder og utviklingen innen friluftsliv og natur

Optimert kultivering
•
•
•
•

Rapportering fra kultiveringsområde
Information og kunnskapsdeling
Dokumentasjon av driftsrutiner
Utvikling og utnyttelse av RAS anlegget

Gjensidig samarbeid
•
•
•
•

Øke informasjonsdeling med samarbeidspartnere bla. grunneiere
Bygge gjensidige relasjoner til nye og eksisterende samarbeidspartnere
Videreføre, utvikle og styrke frivillighetsarbeidet
Se på mulighetene for videre utviklingen av organisasjonen

Bærekraft & miljø
•
•
•

Være rollemodell og være i front
Være en del av våre verdier og hva vi står for
Sammen med kommunen og andre partnere bidra til å inspirere og gi bedre informasjon og
innsikt.

Hvert av våre strategiske fokusområder vil få egen plan for hovedtiltak som igjen vil gi en konkret
handlingsplan på et praktisk nivå og med budsjetter, tidsplan og omkostninger. Strategiarbeidet er
treårig og en løpende prosess. Under ses eksempel på handlingsplan for 2022.
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Prosjekter
•
•
•
•
•

Organisasjonsutvikling
Samarbeide med foreningen WildX
Samarbeide med Sollerudstranda skole
Akerselva lagarbeid
Revitalisering av Sørkedalselva som fiskeelv og rekreasjonsområde

Planlagte arrangementer
•
•
•
•

Isfiskekonkurranse 5. mars 2022
Fisk i storbyen juni 2022
Event sammen med NJFF – Frivillighetens år 25. juni 2022
Barnas dag i Akerselva (ASF) den 27. august 2022
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SAK 11.

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET

Styret mottok sak fra Solemskogen JFF innen fristen 1. februar 2022.
Se hele forslaget og brev fra Solemskogen JFF under.
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Styret i Oslomarka Fiskeadministrasjon
ofafiske@ofa.no (kun sendt elektronisk)
Oslo, 25. januar 2022

Forslag til OFAs årsmøte – OFAs vedtekter
Solemskogen JFF foreslår å utvide tilgangen til å bli medlem av OFA for å gjøre organisasjonen mer
demokratisk. Dette foreslår vi å gjøre ved å gi alle kjøpere av sesongkort for fiske et automatisk
medlemskap i OFA, og dermed stemmerett på årsmøtet.
Forslaget utvider §3 i i OFAs vedtekter med en ny kategori medlemmer, altså kjøpere av sesongkort.
En slik utvidelse av §3 gis konsekvenser for § 4 (kontingent), §6 (ordinært årsmøte) og §7
(ekstraordinært årsmøte).
Videre fremmer vi endringsforslag for §14. Vi foreslår å fjerne den eksisterende begrensningen om at
ekstraordinært årsmøte ikke kan gjennomføre vedtektsendringer.

Bakgrunn for vårt forslag
Som stor lokal jeger- og fiskerforening er vi opptatt av gode tilbud innen jakt, fiske og friluftsliv. Godt
og tillitsfullt samarbeid med grunneierne i marka er helt avgjørende for å kunne gi brukerne et godt
tilbud som også er bærekraftig for naturen og kommende generasjoner.
Kultivering av fiske gjennom OFA har vært løst på en god måte for våre medlemmer og befolkningen.
Samtidig har vi registrert faglige diskusjoner om kultivering, diskusjoner om åpenhet og behov for å
utvikle organisasjonsdemokratiet i OFA som reiser viktige spørsmål.
Oslo kommune har tildelt OFA oppdraget med forvaltning av fiske i Oslomarka. Sammen med Bærum
kommune har Oslo ansvar for at OFA også oppfyller avtale med Løvenskiold-Vækerø. Etter det vi har
fått opplyst ble det i fjor inngått en avtale for tre år.
Oslo kommune stiller tomtearealer til disposisjon, bidrar med driftstilskudd, dekker kostnad for leie
av fiskeretter og stiller egen fiskerett vederlagsfritt til OFAs dispensasjon. For Oslo kommunes skog
ligger Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger til grunn for forvaltningen.
På siste årsmøte ble det presisert fra politisk ledelse i Oslo at det forventes reformer av
styringsmodellen og større grad av åpenhet. Dette fremgår også av følgebrev med ny treårsavtale av
5. juli 2021; Bymiljøetaten vil oppfordre OFA til å igangsette et internt organisasjonsutviklingsarbeid
med henblikk på å oppnå et mer representativt demokratisk styre på årsmøter enn dagens modell
legger opp til. Dette inkluderer arbeid med eventuell nødvendig vedtektsendring.
Vi forstår forventningene fra Oslo kommune støttes fra Løvenskiold-Vækerø, og legger til grunn at
Bærum kommune ønsker slike reformer velkommen. OFA utfører sitt oppdrag på vegne av
grunneierne, uten avtale med grunneierne har OFA ingen berettigelse og må oppløses. Vi er usikre på
om styret i OFA har startet opp arbeid rundt vedtektsendringer, og på hvilken måte dette i så fall
berører styringsmodellen, og foreslår derfor forslag til årsmøtet.
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Når grunneierne skal vurdere tildeling av oppdraget med forvaltning av innlandsfiske i Oslomarka fra
2024 er det ikke gitt at OFA tildeles oppdraget. Solemskogen JFF er opptatt av at OFA setter seg i
posisjon til en slik videreføring.
Forslaget vårt om vedtektsendring følger også oppfordringen fra Bymiljøetaten i Oslo kommune om
et internt organisasjonsutviklingsarbeid og en mer representativ demokratisk modell, og setter
således OFA i en bedre posisjon med tanke på videreføring av oppdraget.

Stemmerett og representasjon på OFAs årsmøte
OFA styringsmodell er i dag avgrenset ved at sammensetningen av arbeidslag avgjør deltagelse på
årsmøtet. Siste tids utvikling har gitt grunn til bekymring, og vi opplever det viktig for OFA å utvikle
demokratiseringen.
OFA har et sammensatt frivillighetsapparat for at OFA skal nå sine mål. Vi utelukker ikke at det i dag
eksisterer deltagere som ønsker å delta på årsmøtet, noe de er avskåret fra.
Vi foreslår å videreføre representasjon fra lokalforeningene på OFAs årsmøte med tre delegater pr
lokalforening. Vårt forslag utgjør en endring i forhold til dagens skjevfordeling som på ingen måte tar
opp i seg medlemsantallet i den enkelte lokalforening. Slik kan vi skape bedre rammer for gode
diskusjoner, også på årsmøtet.
Vi utelukker ikke at grunneierne har viktige innspill til styringsmodellen, noe OFAs styre kan avklare
som del av forberedelser til årsmøtet i mars.

Ekstraordinært årsmøte
Vi foreslår å fjerne begrensningen om at ekstraordinært årsmøte ikke kan gjennomføre
vedtektsendringer. Begrunnelsen er at det kan oppstå forhold mellom ordinære årsmøter som gjør
det nødvendig å samle organisasjonen.

Forholdet til åpenhet og organisasjonsutvikling innenfor NJFF
På siste landsmøte i NJFF var listen over organisasjonssaker lang. En av flere endringssaker var
knyttet til åpenhet. Frem til i dag har det vært anledning til å operere med lukkede foreninger. Dette
er nå historie, og følges opp av NJFF. Kort oppsummert fremgår av landsmøtevedtaket at Enhver
person som er interessert i jakt, sportsfiske, annet friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem.
Vi ønsker styret lykke til med forberedelser til årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Solemskogen JFF
Lars Farnes (sign)

Rolf Haakensen (sign)

Vedlegg: Endringsforslag
Kopi:
Byråd for Miljø- og samferdsel postmottak@byr.oslo.kommune.no
Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no
Løvenskiold-Vækerø, divisjon skog kristian.berglund@lovenskiold.no
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Forslag, endring vedtekter
(kun de pkt som foreslås endret og markert i rødt):

§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer av OFA kan følgende opptas:
1.

Lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund i de kommuner
hvor OFA forvalter fiske.

2.

Kommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde.

3.

Fylkeskommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde.

4.

Grunneiere som OFA forvalter fiskeretten for.

5.

Personer som har løst årskort foregående kalenderår i OFA er medlem i OFA.

§ 4 KONTINGENT
Medlemskontingent for den enkelte medlemsgruppe i henhold til § 3, pkt 1, pkt 2 og pkt 3 fastsettes
av OFAs årsmøte etter innstilling fra styret. Medlemskontingenten vedtas for ett år av gangen, og
gjelder fra påfølgende kalenderår.
Det kreves ingen kontingent av private grunneiere som OFA har forvaltningsavtale med.
Styret fastsetter kontingent/pris for årskort, som gir medlemskap i OFA, jfr. §3 pkt 5.

§ 6 ORDINÆRT ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet innkalles av styret minst fire uker før
avholdelse. Årsmøtet skal gis varsel minimum seks uker før årsmøtedato. Forslag til saksliste for
møtet skal følge innkallingen. Styrets årsberetning, revidert regnskap, forslag til budsjett og
arbeidsprogram kommende år skal også følge innkallingen.
Frist for innsendelse av saker til årsmøtet er 1. februar året årsmøtet holdes. Innsendte forslag til
vedtak skal forelegges årsmøtet med styrets innstilling.
Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet.
Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter foreskriver noe annet
for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
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Til årsmøtet møter med stemmerett:
Medlemmer av OFA:
•
•
•
•
•
•
•

3 representanter fra hver medlemsforening.
Personer som i løpet av året har løst sesongbasert fiskekort i OFA (1 stemme)
2 representanter fra Oslo kommune (2 stemmer)
1 representant fra øvrige medlemskommuner (1 stemme per medlemskommune)
1 representant fra samarbeidende fylkeskommuner (1 stemme per fylkeskommune)
2 representanter fra Løvenskiold-Vækerø (2 stemmer)
Øvrige grunneiere (en stemme per grunneier)

Stemmerett på årsmøtet har bare medlemmer (jfr. §3). Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eventuelt når et tidligere årsmøte har besluttet det,
eller når minst 100 medlemmer skriftlig forlanger det.
Innkalling skjer på samme måte og med samme frister som for ordinært årsmøte. Det skal føres
protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er
oppført i innkallingen.

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.
Punktet Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte foreslås å utgå
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Styrets kommentar til årsmøtesak fra Solemskogen JFF og forslag til vedtak.
Solemskogen JFF sitt forslag:
Solemskogen JFF foreslår å utvide tilgangen til å bli medlem av OFA for å gjøre organisasjonen mer
demokratisk. Dette foreslår vi å gjøre ved å gi alle kjøpere av sesongkort for fiske et automatisk
medlemskap i OFA, og dermed stemmerett på årsmøtet.
Forslaget utvider §3 i OFAs vedtekter med en ny kategori medlemmer, altså kjøpere av sesongkort.
En slik utvidelse av §3 gis konsekvenser for § 4 (kontingent), §6 (ordinært årsmøte) og §7
(ekstraordinært årsmøte).
Videre fremmer vi endringsforslag for §14. Vi foreslår å fjerne den eksisterende begrensningen om at
ekstraordinært årsmøte ikke kan gjennomføre vedtektsendringer.
Styret har behandlet forslaget og også gjennomført et møte med representanter for Solemskogen JFF
den 15. februar 2022.
Solemskogen retter i de 2 første avsnittene fokus på viktige og prinsipielle områder knyttet til OFAs
fremtidige organisering, spesielt knyttet opp mot medlemskap og stemmeretter. Forventingen er at
årsmøtet skal kunne ta stilling til alle elementene i saksforslaget allerede på årsmøtet 24.mars 2022.
Styret i OFA er av den oppfatningen at de konkrete forslagene som Solemskogen presenterer i sitt
saksforslag er så kompliserte og omfattende at det ikke er mulig å ta standpunkt til disse uten først å
ha gjennomført en demokratisk prosess med høringsrunder i foreningene, grunneiere og NJFF
sentralt. Styret er av den oppfatningen at det må foreligge en konsekvensutredning knyttet til hvert av
forslagene før det kan tas stilling til dem.
I avtalen OFA har signert med Oslo kommune vedr. ansvaret for fiskekultivering i Oslomarka som løper
i en 3 årsperiode, er styret oppfordret til å igangsette tiltak knyttet til organisasjonsutvikling.
Styret har startet jobben med organisasjonsutvikling og sendt Oslo kommune en status på
fremdriftsplan for dette arbeidet 12. januar 2022 som er tatt med nedenfor.
Solemskogen JFF sitt forslag i 3. avsnitt vedrørende muligheten for å vedta vedtektsendringer på
ekstraordinære årsmøter, støttes av styre.

Styrets vedtak og forslag til årsmøtet:
Styret mener det ikke er forsvarlig med en behandling av Solemskogens forslag til tiltak knyttet til
organisasjonsutvikling på årsmøte 24.mars 2022.
Styret er av den oppfatningen at det må etableres en tiltaksplan som sikrer at alle parter blir hørt og at
de ulike tiltakene blir forsvarlig utredet. Målet er å legge frem en slik tiltaksplan for
organisasjonsutviklingsarbeidet på årsmøtet i mars 2023. Det vises til styrets brev til Oslo kommune
nedenfor med en skisse til fremdriftsplan.
Fra Solemskogens forslag knyttet til endring av paragraf 14 vil styret gi sin tilslutning til endringen og §
14 vil da lyde:
§ 14 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.
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Oslomarkas Fiskeadministrasjon
Sørkedalsveien 617
0758 Oslo
T: 400 06 768
E: ofafiske@ofa.no
W: www.ofa.no
Bankgiro: 70500505123
Org.nr.: 970193049

Att: Jon Karl Christiansen

Oslo, 12. januar 2022

Organisasjonsutvikling, Oslomarkas Fiskeadministrasjon
OFA har som bekjent nedsatt en arbeidsgruppe og startet med å se på utvikling av organisasjonen med henblikk
på å oppnå et mer representativt, demokratisk styre på årsmøtene.
Dette arbeidet er startet på oppfordring av Oslo kommune, Bymiljøetaten, samtidig som OFA mener at tiden er
moden for å vurdere alternative modeller for organisering av frivillig arbeid og det å jobbe på lag i regi av OFA.
Styret kommer til å informere om arbeidet i forbindelse med organisasjonsendringer og stemmerett ved
kommende årsmøte den 24. mars 2022. Styret kommer også til å informere årsmøtet om arbeidet med
organisering av frivillig arbeid.
Styret og administrasjonen finner det ovenstående arbeid veldig viktig og ønsker å involvere interessenter i form
av lokale foreninger og grunneiere og jobbe med dette over tid.
Den modell vi har i dag gir lokale foreninger og deres frivillige som er interessert og engasjert i sportsfiske i
Oslomarka mulighet for innflytelse. Med et synkende antall frivillige er det enda mer viktig at vi har arbeidslag
bestående av frivillige som har innsikt, erfaring, vil investere tid og ikke minst har lyst og interesse i å bidra med
kultivering og andre relaterte oppgaver.
OFAs eksisterende vedtekter viser til at det primært er frivillige som er medlem av lokale foreninger som utfører
arbeidet og sier dessuten at det også kan rekrutteres frivillige som ikke er medlem av lokale jeger- og
fiskeforeninger til spesielle arrangementer og tiltak.
Vi har også notert oss svar fra byrådet i notat nr. 725/20 datert 27. august 2020 vedr. hvordan OFA jobber med
organisering av frivillig arbeid, samt hvordan OFA sikrer en forvalting av Oslomarka som kommer alle til gode.

___________________________________________________________________________________________
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Vi ønsker å se på alternativene, og den nedsatte arbeidsgruppen har til formål å jobbe sammen med foreningene,
grunneiere og de frivillige. Vi vil forstå hva de har av ønsker, se hvilke alternertiver som finnes og forstå hva
endringer av organiseringen måtte ha av konsekvenser. Dessuten ønsker vi et gjensidig samarbeid med
kommuner og grunneiere for å ha en felles forståelse av jobben som blir gjort, hva det krever, og hvilke rammer
det kan skje under.
Følgende aktiviteter er planlagt:
-

Undersøke alternative modeller og få inspirasjon fra andre frivillige organisasjoner (Q1)
Se på hvordan andre tilsvarende organisasjoner som jobber med kultivering er sammensatt (Q1)
Involvere foreningene og høre hva de har av ønsker og innspill (Q1-Q2)
Involvere og arbeide med kommuner og grunneiere (Q2-Q3)
Utarbeide en anbefaling og konklusjon (Q3-Q4)

Arbeidsgruppen består av Styreleder Freddy Wingeng, Nestleder Atle Skattebøl, Styremedlem Harald Oterholt, og
Daglig leder Claus Hedeager Pedersen.

Med vennlig hilsen
Claus Hedeager Pedersen
Daglig leder
Oslomarkas Fiskeadministrasjon - OFA
Sørkedalsveien 617
0758 Oslo
M: +47 47 34 19 91
claus@ofa.no
www.ofa.no
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SAK 12 VALG
a. Valg av styre
b. Representanter til Oslo & Omland Friluftsråd
c. Valgkomite med vararepresentanter

Vedtekter Oslomarkas Fiskeadministrasjon, gjeldende fom. 9. april 2021.
§1. NAVN
Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er en frivillig og partipolitisk nøytral organisasjon stiftet
13. november 1936. OFA har sitt kontor i Oslo.

§2. FORMÅL
OFA forvalter de vann og vassdrag i Osloregionen hvor kommuner og private grunneiere i
henhold til kontrakt har overført forvaltningen av fiskeretten til OFA.
OFAs formål er å tilby allmennheten et best mulig sportsfiske til en rimelig pris i de vann og
vassdrag OFA forvalter.
OFAs virksomhet skal være basert på økologiske og bærekraftige prinsipper for ivaretakelse av
naturens produksjonsgrunnlag.
Formålet søkes nådd ved å:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

drive settefiskanlegg med produksjon og utsetting av fisk tilpasset de enkelte vann
drive praktisk fiskestellsarbeid i aktuelle vann og vassdrag
samarbeide med forskere om aktuelle forskningsprosjekter
ta i bruk ny viten og nye forskningsresultater i den løpende virksomheten
organisere salg og selge fiskekort med lett tilgjengelighet for alle
drive aktivt informasjonsarbeide og gjennom foreningene og i egen regi iverksette
rekrutteringstiltak, med sikte på å stimulere flest mulig til å benytte Oslomarkas
fiskemuligheter.

OFA-virksomheten gjennomføres i henhold til instrukser utarbeidet av styret og
administrasjonen. Regler for fiske og fiskestell utarbeides av OFA i samarbeid med berørte
offentlige instanser og andre i henhold til de avtaler som er inngått mellom kommuner,
grunneiere og OFA.
OFA organiserer oppsyn som kontrollerer at fiskereglene overholdes.
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§ 3. MEDLEMSKAP
Som medlemmer av OFA kan følgende opptas:
1. Lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund i de kommuner
hvor OFA forvalter fiske.
2. Kommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde.
3. Fylkeskommuner som ligger innenfor OFAs forvaltningsområde.
4. Grunneiere som OFA forvalter fiskeretten for.
Lokale jeger- og fiskeforeninger, kommuner og fylkeskommuner som ønsker medlemskap i
OFA sender søknad om dette til OFAs administrasjon. Søknaden behandles av styret som
fatter endelig vedtak. Utmelding skal skje skriftlig til OFAs styre innen 1. desember og skal
gjelde fra påfølgende års utgang.
Grunneiere er automatiske medlem så lenge OFA forvalter deres fiskevann og
fiskerettigheter.
Lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet OFA skal arbeide for OFAs formål. Foreningene er i
tillegg forpliktet til å bistå med råd, uttalelser og opplysninger i saker som blir forelagt og skal
sende sine årsberetninger til OFA innen 1. mars.

§ 4.

KONTINGENT

Medlemskontingent for den enkelte medlemsgruppe fastsettes av OFAs årsmøte etter
innstilling fra styret. Medlemskontingenten vedtas for ett år av gangen og gjelder fra
påfølgende kalenderår. Det kreves ingen kontingent av private grunneiere som OFA har
forvaltningsavtale med.

§ 5.

ORGANISASJONENS STYRENDE ORGANER

OFAs styrende organer er i rekkefølge:
a) Ordinært årsmøte
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styret
Administrasjonen er OFAs utøvende organ.

§ 6.

ORDINÆRT ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet innkalles av styret minst to
uker før avholdelse. Årsmøtet skal gis varsel minimum 4 uker før årsmøtedato. Forslag til
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saksliste for møtet skal følge innkallingen. Styrets årsberetning, revidert regnskap, forslag til
budsjett og arbeidsprogram for kommende år skal også følge innkallingen.
Frist for innsendelse av saker til årsmøtet er 1. februar det året årsmøtet holdes. Innsendte
forslag til vedtak skal forelegges årsmøtet med styrets innstilling.
Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet.
Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter foreskriver
noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
Til årsmøtet møter med stemmerett:
Medlemmer av OFA:
❑

1 representant fra hver medlemsforening (1 stemme).
Medlemsforeninger som organiserer arbeidslag og stiller arbeidslagsmedlemmer,
har tilleggsrepresentanter etter beregningen i de to neste punkter. På basis av
gjeldende medlemsliste pr. 31.12 vil administrasjonen sende en oversikt til
foreningene som viser antall lagledere og antall medlemmer administrasjonen har
registrert samt det antall stemmeretter hver forening har på følgende årsmøte.

❑

❑

1 representant med stemmerett per arbeidslag, begrenset oppad til 3
representanter med stemmerett
1 representant med stemmerett per 10 lagmedlemmer begrenset oppad til 3
representanter med stemmerett.

❑

2 representanter fra Oslo kommune (2 stemmer)

❑

1 representant fra øvrige medlemskommuner (1 stemme per medlemskommune)
1 representant fra samarbeidende fylkeskommuner (1 stemme per
fylkeskommune)
2 representanter fra Løvenskiold-Vækerø (2 stemmer)
Øvrige grunneiere (en stemme per grunneier)
Styrets medlemmer (en stemme per ordinære styremedlem).

❑

❑
❑
❑

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. I slike
saker har de tale og forslagsrett.
Rett til å møte uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett har:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ansatte i OFAs administrasjon
områdeansvarlige i OFA
styrets varamedlemmer
andre av styret spesielt inviterte
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På årsmøtet skal følgende saker behandles og vedtas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstituering av møtet
▪▪ valg av ordstyrer
▪▪ godkjenning av innkallingen
▪▪ godkjenning av dagsorden
▪▪ godkjenning av forretningsorden
▪▪ valg av sekretær
▪▪ valg av tellekorps
▪▪ valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets årsmelding fra siste kalenderår
Revidert regnskap fra siste kalenderår
Innsendte saker med styrets forslag til vedtak
Andre saker som styret har ført på dagsorden
Styrets forslag til årsprogram og årsbudsjett
Medlemskontingent for kommende kalenderår
Valg av styre i hht. § 8
Valg av valgkomite i hht. §12

Til valgkomiteens innstilling kan det stilles motkandidater fra de tilstedeværende
representanter.
Dersom ikke annet er bestemt avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det
foretas loddtrekning. Valg foregår skriftlig dersom dette kreves av noen av de
stemmeberettigede. Blanke stemmer telles ikke og regnes som ikke avgitt. 1 person kan bare
disponere 1 stemme.

§ 7.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eventuelt når et tidligere årsmøte har
besluttet det, eller når det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene.
Innkalling skjer på samme måte og med samme frister som for ordinært årsmøte. Det skal
føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§ 8.

STYRET

Styret består av 8 medlemmer hvorav 6 er valgt på årsmøtet, 1 oppnevnt av Oslo Kommune
og 1 oppnevnt av Løvenskiold-Vækerø. Styret har videre 5 varamedlemmer hvorav 3 er valgt i
prioritert rekkefølge på årsmøtet og 1 oppnevnt for hvert av medlemmene fra Oslo Kommune
og Løvenskiold-Vækerø.
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Medlemmer og varamedlemmer som velges til styret velges blant medlemmene i de lokale
jeger- og fiskerforeninger som er medlemmer i OFA.
Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år ad gangen. Varamedlemmene velges årlig.
Leder, nestleder og 2 av styremedlemmene står ikke på valg samme år. Det er et mål for OFA
å sikre jevn fordeling mellom kjønn og alder slik at styret har en sammensetning som speiler
befolkningssammensetningen. Styrets sammensetning er:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Leder
Nestleder
4 Styremedlemmer
styremedlem oppnevnt av Oslo kommune
styremedlem oppnevnt av Løvenskiold-Vækerø

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

varamedlem-1
varamedlem-2
varamedlem-3
oppnevnt varamedlem fra Oslo Kommune
oppnevnt varamedlem fra Løvenskiold-Vækerø

Styrets forretningsorden.
Styremøtene holdes i henhold til avtalt styreplan, når styreleder bestemmer det eller når det
kreves av minst 4 styremedlemmer. Valgte varamedlemmer innkalles til styremøtene dog
uten stemmerett ved fulltallig styre.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Vedtak
gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. OFAs daglige leder fungerer som styrets
sekretær. Daglig leder har ikke stemmerett. Andre personer kan med styreleders
godkjennelse delta på styremøtene uten stemmerett.
Styret utøver for øvrig sine plikter i henhold til vedtatt styreinstruks.
Styret kan vedta frikjøp, innenfor OFAs budsjettrammer, av formannen eller andre tillitsvalgte
til spesielle oppgaver eller for spesielle engasjement. Med frikjøp menes betaling for
godkjente fakturerte tjenester.

§ 9.

STYRETS PLIKTER

Styret skal:
1.

Verne om OFAs interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene
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2.

Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for medlemmene.

3.

Nedsette utvalg ved behov og utarbeide instruks for disse.

4.

Arbeide for OFAs anseelse og søke muligheter for økonomisk støtte til OFAs
virksomhet.

5.

Oppnevne representanter i foreninger, forbund ol. hvor OFA er medlem eller har
representasjonsrett.

6.

Utarbeide og vedlikeholde styrets instruks.

7.

Utarbeide og vedlikeholde OFAs mål og visjoner og sørge for at OFA
drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

8.

Tildele hedersutmerkelser til fortjente personer etter nærmere fastsatte
regler.

Styret ansetter OFAs daglige leder og fastsetter dennes lønn.
Styret plikter å informere om sitt arbeid. Dog kan styret etter eget skjønn beslutte at enkelte
saker ikke skal offentliggjøres av hensyn til personvern, taushetsplikt ol.

§ 10. ADMINISTRASJONEN
Den daglige driften av OFA inklusive settefiskanlegget utføres av administrasjonen etter de
retningslinjer styret har gitt. Administrasjonen består av nødvendig fast ansatt lønnet
personell ledet av en daglig leder. Denne har ansvar for den daglige drift innenfor vedtatt
budsjett, årets arbeidsprogram og langsiktige mål.
For det praktiske fiskestellsarbeid inndeler administrasjonen Marka i arbeidsområder og
oppnevner områdeansvarlige som skal være kontaktledd mellom de utførende arbeidslagene
i sine områder og OFA sentralt.
Lagarbeid og annet frivillig arbeid for OFA organiseres av administrasjonen og utføres primært
av medlemmer av lokale jeger- og fiskerforeningene tilsluttet OFA etter instruks og
retningslinjer trukket opp av administrasjonen.
OFAs administrasjon kan dog rekruttere frivillige mannskaper som ikke er tilsluttet en lokal
jeger og fiskerforening tilsluttet OFA til spesielle arrangementer/tiltak som i utgangspunktet
ikke er å regne som OFAs basisoppgave, samt oppgaver som krever ekstra store ressurser.

§ 11. FAGUTVALG
Styret og administrasjonen kan ved behov opprette fagutvalg for å ivareta spesielle oppgaver
knyttet til OFA’s virksomhet.
Representanter til fagutvalgene oppnevnes av styret etter forslag fra administrasjonen.
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§ 12. VALGKOMITE
Alle valg på årsmøtet forberedes av en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteen
konstituerer seg selv med en leder. Valgkomiteen arbeider selvstendig etter eget regelverk
utarbeidet av styret.

§ 13. REGNSKAP OG PROKURA
OFA’s regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet kan føres eksternt og revideres av et
eksternt revisorfirma.
Styret meddeler prokura. Daglig leder eller stedfortreder signerer alle utbetalingsbilag.

§ 14. VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.
Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte.

§ 15. HEDERSBEVISNING
Personer som over tid har gjort en uvanlig og særlig stor innsats for OFA, kan tildeles OFAs
hedersnål.
OFAs hedersnål tildeles av styret på årsmøtet.
Statutter for hedersbevisningen vedtas på årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 16 OPPLØSNING
Dersom det foreligger et begrunnet forslag om oppløsning av OFA, skal styret behandle dette
som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på
hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse OFA, skal OFAs
midler disponeres i henhold til det siste årsmøtets avgjørelser. Det forutsettes at midlene
disponeres til fremme av allmennhetens tilgang til sportsfiske i Oslomarka.
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ÅRSMØTETS FORRETNINGSORDEN
1.

Talerett og forslagsrett har alle valgte representanter fra medlemsforeningene, grunneiere
som OFA forvalter fiske for, representanter fra kommuner som er medlem, styrets
medlemmer, ansatte i administrasjonen, og innbudte gjester.

2.

Stemmerett har de valgte representantene fra medlemsforeninger og medlemskommunene,
grunneiere som OFA forvalter fiske for og styrets medlemmer.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett i de saker som omhandler beretning og regnskap.
Ingen representanter til årsmøtet kan representere mer enn 1 – en – stemme, jfr vedtektene
av 31. mars 2006, § 6.

3.

Taletid. Med unntak av innlederne er taletid 3 minutter første gang og 2 minutter andre gang i
hver sak. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. Under behandlingen av
innkomne forslag er taletiden for innlederne inntil 10 minutter. Dirigenten har rett til å stille
forslag om ytterligere begrensninger i taletiden og til å sette strek ved de inntegnede talere.
Forslag kan kun fremmes før strek er satt. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en
gang til samme sak. Innlegget må begrenses til inntil 1 min.

4.

Forslag må leveres skriftlig og før strek er satt. Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt.
Bare endringsforslag som har forbindelse med saker oppført på dagsorden kan behandles.

5.

Alle vedtak fattes med alminnelig flertall.
Ved endring av vedtektene kreves 2/3 flertall (ref § 13 i vedtektene av 31. mars 2007)

6.

I protokollen innføres de som har hatt ordet til saken, innkomne forslag og avstemmingene,
samt de fattede vedtak.

7.

Årsmøtet velger 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen.
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