Styrets årsberetning
I en sesong med relativt dårlige bestander av småvilt er det bra at vi har god aktivitet ellers i
foreningen.
Vi har sett et bra oppsving i salg av fiskekort og aktiviteten på alle skytebanene er stabilt høy.
Vi ser også en økende interesse for jakt på predatorer. Alle oppfordres til å benyttes seg av
muligheten for å jakte på rev, mink, mår, kråkefugl i tider med lite småvilt er dette spesielt
viktig og det er samtidig veldig spennende og utfordrende jaktformer.
Det har blitt arrangert flere fine stevner gjennom året og oppmøtet på skytebanene har vært
bra. Takk til alle som bidrar til dette viktige arbeidet. Ellers er det en trend også hos oss at det
er mange av de samme menneskene som møter opp til dugnad. Vi har også det samme
problemet når det gjelder tillitsvalgte. Valgkomiteen melder om synkende interesse for å ta
tillitsverv og vi har litt for lite tilgang på nye krefter i foreningsarbeidet. Det oppfordres derfor
til alle som ønsker seg et tillitsverv å gi et lite tips til valgkomiteen. Dette er både interessant
og inspirerende arbeid og gir store muligheter for å være med å påvirke foreningens fremtid.
Etter å ha søkt om tippemidler hvert år siden 2006 har kommunen bestemt at de skal
forskuttere disse midlene til oss nå. Utbetalingen har i skrivende stund funnet sted, og vil
derfor vise seg i våre regnskaper i 2014.
I tillegg har vi mottatt driftstilskudd for foreningshuset på Dammerud. Dette sammen med god
og jevn inntekt fra medlemskontingent, grasrotmidler, treningsskyting, skytestevner, kiosksalg
og årlig jegerprøvekurs gjør at vår forening har en god økonomi med et bra overskudd.
Vi retter en spesiell takk til alle både medlemmer og ikke-medlemmer som støtter oss gjennom
Grasrotandelen.
Av overskuddet vil noe settes til side for senere år, men vi planlegger også å oppgradere
toalettforholdene på Dammerud og å fornye lokalitetene i forbindelse med skytebanene.
Vi håper disse prosjektene kan realiseres allerede i 2014.
Skytebanene og Dammerud er ellers i god stand, ikke minst takket være våre eminente
vaktmestre. De gjør en meget viktig jobb og jeg oppfordrer alle medlemmer til å være med på
å gjøre deres jobb lettere ved å holde anleggene ryddige.
Vi ser fram til et nytt godt år for foreningen og takker alle som har bidratt positivt i 2013.
Styret.
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