
 
 
 
 

                                    Å R S B E R E T N I N G 
 

                                 FOR  2012 
 
 
 

1.  MEDLEMSSTOKKEN 
 
Antall betalende medlemmer har de siste år beveget seg som følger: 
 
1987 - 345,  1988 - 332,  1989 - 313,  1990 - 296,  1991 - 354, 1992 - 370,  1993 - 367, 
1994 - 340, 1995 - 315, 1996 - 308, 1997 - 302, 1998 - 316, 1999 - 341, 2000 - 345, 2001 – 336, 
2002 – 332, 2003 – 334, 2004 – 330, 2005 – 322, 2006 – 305, 2007 – 301, 2008 – 310, 
2009 – 299, 2010 – 299, 2011 - 286 
For 2012 var antall betalende medlemmer 305. 
 
 

2.  STYRE - TILLITSVALGTE 
 
Foreningen har i 2012 hatt disse tillitsvalgte: 
 
Formann          :  Leif Kristiansen 
Nestformann    :  Halvard Amundsen 
Kasserer          :  Jonny Pedersen  
Sekretær          :  Finn Nordmo  
Styremedlem    :  Lars Arntzen  
Vararepr.         :  Hans Arne Kristiansen, Robin Dahl og Jon Roger Pedersen. 
Utleie hytter     :      Lars Arntzen 
Fiskestellsutvalg : Halvard Amundsen og Lars Arntzen. 
Nettanvarlig  : Tommy Tangstad 
Revisorer         : Rose Olsen 
Valgkomite  :     Levi Sakariassen og Bjørn Abel.   
 

3.  MØTER 
 
Det er avholdt 3 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært arbeidsmøter i forbindelse 
med utsendelse av kontingenten for 2012 samt møter for trekning i forbindelse med tildeling av 
hytter til påska, sommeren 2012 og til Jakta 2012.  
 
 

4.  DRIFT AV HYTTER/BÅTER 
4.1 HYTTER:  

Det er første året med trekning av hyttene til både påske, sommer og jakt istedenfor tildeling etter 
”første mann til mølla” prinsippet. De aller fleste hadde fått med seg dette og den vanlige telefon-
stormen 1. januar uteble.  
 
Hyttebestyrer har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger fra medlemmene på det nye syste-
met. Trekning har vist seg å være mer arbeidskrevende enn telefonbestilling, men mer rettferdig i 

 



forhold til tildeling. Det har blitt mye e-post korrespondanse med medlemmene, men mindre tele-
fon kontakt. De største utfordringene i forhold til tildeling med trekning har vært å få kontakt med 
medlemmene for å få bekreftet at de tar i mot tilbudet, og at flere fra samme reisefølge søker på 
flere perioder selv om de kun ønsker en periode, spesielt gjelder dette påske og jakt- trekningen. 
Ved telefonbestilling ble dette avklart umiddelbart.  
 
Etter nedleggelsen av Joker har nøklene til hyttene blitt hentet og levert i postkasser hos hyttebe-
styrer i J. B Wiigs vei 5 i Glomfjord. Dette har fungert meget bra. 
  
Påsken var i år delt i tre perioder, mot to perioder tidligere. Dette og noe avbestilling pga av vær 
førte til at kun Fiskvann var utleid hele påsken, og de andre hyttene kun var utleid en periode 
hver. Vinterutleie ellers var normalt, med litt utleie i slutten av februar pga av jakt og noe utleie i 
overgangen april – mai. Sommersesongen startet svært sent med utleie av hyttene andre uken i 
juli mot normalt sist i juni. Sommer utleiet har vært på det jevne, men med en del ledighet på noen 
av hyttene. Høsten og jakta har vært over normalen, med fint vær og mye utleie. Vi hadde nesten 
en tredobling av antall søkere til jakta i år. Fiskvann er den hytten som er mest etterspurt, mens 
Gåsvann er den som er mest utfordrende å få utleid. Ruffen er kun utleid i jakta. Sundvann har 
flest avbestillinger hvis været er dårlig, mens Svalvann er mest populær blant småbarnsfamilier. 

 
Antall utleiedøgn har vært som følger i perioden 2000 fram tom 2012: 

Hytte 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Fiskvatn 90 93 100  81  79 101 107 103  98 115 93 92 

Sundvatn 69 64 89 99 99 97 92 101  97 67 83 81 

Svalvatn 73 95 97 111 94 84 95 71 107 83 115 93 

Gåsvann 51 67 69 67 77 82 84 65 82 101 82 29 

N.Naver 0 0 2 0 3 3 0 7 11 8 2 7 

Ruffen 8 4 14 11  0 0 11 10   8 9 6 14 

SUM 291 323 371 369 352  367  389  357  403 383 381 316 

(I 2012 er 39 av disse dugnadsdøgn eller utleie til styremedlemmer). 
 
Det har vært utfordringer i forhold til å få utført enkelte faste dugnadsoppgaver i år, men i og med 
at vi trekker hyttene i uke 17 er det lettere for medlemmene å benytte seg av muligheten til å re-
servere en helg i sesongen før trekningen mot at de utfører f.eks rundvask. Det oppfordres til at 
flere av medlemmene melder sin interesse for dette, slik at dette kan avklares før trekning foretas. 
Hyttene tas godt vare på, og det er få tilbakemeldinger til hyttebestyrer i forhold til dårlig renhold 
eller andre negative opplevelser fra de som leier hyttene. I forhold til dugnad er det meste av faste 
oppgaver utført.  
 
Hyttene er rundvasket, beiset og vinduer er malt. Båtene er lappet og smurt. Uthus og naust er 
ryddet og beiset. Medlemmene har i år vært ekstra nøye med å lade batteriene med aggregatet 
før de forlater hyttene på høsten. Noen flittige sjeler har utført mye dugnad og mange har bidratt 
med litt. Noen få spør om oppgaver de kan utføre mens de er oppe, men det er ønskelig at flere 
bidrar med å løse oppgavene som må gjøres i løpet av sesongen.  
 
Det har skjedd at dugnad er avtalt, men pga av avbestilling eller vær er det ikke mulig å gjøre det 
som er avtalt. Det er derfor svært gledelig når jeg får beskjed fra folk at de har utført oppgaver på 
eget initiativ, og det håper jeg fortsetter også i 2013. De er ingen selvfølge, men en forutsetning 
for dagens gode standard, at medlemmene utfører dugnadsoppgaver ved besøk på hyttene. 
 
Vi har også i år investert i en del nytt utstyr til hyttene. Blant annet er det i løpet av de to siste åre-
ne kjøpt inn nye madrasser til alle hyttene, samt mange nye puter og dyner.  
 
 



 
Beising Fiskvann juli 2012         Kveldstemning Fiskvann 4.juli 2012 

 
Søppel rundt hyttene: 
Det graves ned en del søppel rundt hyttene, som så graves opp av dyr i ettertid. Dette resulterer 
at det uvilkårlig vil ”flyte” noe søppel omkring. Dette ønsker foreningen å ta tak i ved å legge til r 
ette for beholdere i uthusene for glass og metallsøppel. Samt at vi får laget beholder for brennbart 
søppel ved hver hytte. Denne saken tas opp i årsmøte 2012 for å få et vedtak med foreningens   
filosofi rundt håndtering av søppel ved våre hytter.  
 
Det er også behov for en ryddeaksjon rundt hver hytte for å ”hente” fram søppel stuet ned i  
sprekker rundt hyttene. Det er viktig at vi som forening har an klar holdning til dette, og at vi  
samtidig legger til rette for en god og fornuftig håndtering av søppel. 
 
 
4.2 BÅTER/NAUST:  

 
Det er kjøpt redningsvester og en Pioner 8” jolle til Gåsvann. Denne skal stroppes opp til uthuset 
om vinteren. Båten har vært i bruk og ble godt mottatt av flere som har vært oppe. 
Båten ved Fiskvann ble lappet ved starten av sesongen, og det ser ut til at dette har holdt. Det er 
vanskelig med godt vedlikehold av trebåt i fjellet, til tross for at de ser slitt og godt brukt ut er de 
gode og relativt tette båter. Det må tas godt vare på disse og skader må meldes inn raskt hvis de 
oppstår. Her er det også behov for at medlemmer melder seg til beising, spesielt til de naustene 
som ikke er i nærheten av hyttene på fjellet. I år er naustet ved Øvre Glomvann beiset. 
 
 

 
 

5. FISKESTELL  2012 
Fra og med 2012 har Statkraft selv overtatt ansvar for utsetting av fisk iht. utsettingspålegg fra 
Fylkesmannen i Nordland. 
 
Videre utsetting i vannene blir etter nytt krav fra Fylkesmannen:  
 

 Utsetting av 1000 ensomrige ørret i Øvre Glomvann opprettholdes  => Statkraft 
 Utsetting av 4000 ensomrige ørret i Navnløs/Sandvann  => Statkraft 
 Utsetting av 2000 ensomrige ørret i Svalvann  => Statkraft 

Opphør utsetting 1000 ensomrige ørret i Øvre Naver  
 
I forbindelse med utsettingen 2012 har GJFF vært i kontakt med Statkraft og diskutert utsettinga 
2012, og vi fikk Statkraft med på å fordele ekstra til Øvre Glomvann i år. 
 
 
 
 
 



Utklipp fra rapport Statkraft: 
Følgende antall og fiskestørrelse ble satt ut på de 4 lokalitetene: 
 

Lokalitet Antall 2-s Vekt Antall 3-s Vekt Totalvekt  

Øvre Glomvatn 600 9 kg 160 16 kg 25 kg 

Svalvatn 600 9 kg 160 16 kg 25 kg 

Sandvatn 400 6 kg 100 10 kg 16 kg 

Nanmlausvatn 300 6 kg 80 8 kg 14kg 

  
Fordelingen av fisk er gjort i samarbeid med Glomfjord JFF. Utsettingen er i henhold til fordelingen 
i pålegget, men antallet for Øvre Glomvann og Namnlausvatn byttes om i år fordi det ikke ble satt 
ut fisk i Øvre Glomvann i fjor. 

  
Via Innlandsfiskefondet til Meløy Kommune er GJFF tildelt støtte til kjøp av båt ved  
Gåsvannshytta, vi var også tildelt midler til kjøp av settefisk for Hørnquisttjønna  + vann 700, men 
dette måtte utgå da det ikke var mulig å få tak i settefisk. Alt kapasitet til BJFF er bundet opp til 
konsesjonspålagt utsetting som naturlig nok må prioriteres. 
  
 

6. NETTSIDE FOR GJFF 
 
Nettsida for GJFF har vært oppdatert av vår webmaster Tommy Tangstad.  
Denne har følgende adresse: www.glomfjellet.info. 
 
Siden har vært brukt til å legge ut diverse info fra foreninga, bilder samt opplysninger om hyttene 
med mer. Den har også vært benyttet til annonsering av årsmøtet. 
 
Det er viktig med innspill fra medlemmene for hvordan siden skal møte medlemmenes behov for 
informasjon, og mulighet for foreningen til å komme i kontakt med medlemmene ved dugnader 
etc. 
 

7.  STORGLOMFJORDFONDET 
 
Vi hadde 3 søknader til Storglomfjordfondet i 2012: 
1.Utbedring Ruffen,  
2. Ny dør Sundvann,  
3. Båt Gåsvann 
Naust Fiskvann avventes mht. nasjonal verneplan. 
 
Vi fikk godkjent støtte kun til prosjekt 1, avslag på prosjekt 2 og ble henvist å søke til Innlandsfis-
kefondet på prosjekt 3, ref. Fiskestell. 
 
Utbedring Ruffen er under fullføring, alt utstyret er innkjøpt og brakt opp til Ruffen inkl. ny vedovn. 
Prosjektet vil ferdigstilles på nyåret, vi har fått tildelt kr. 25 000,- av fondet til denne oppgrade-
ringa. 
 
 

8. DUGNADER 
 
Ingen inntektsbringende dugnader utført i 2012. 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.glomfjellet.info/


9. ARBEIDSPLAN 2012 
Følgende prosjekter ble satt opp på arbeidsplan for 2012 på årsmøtet i 2011: 

 
 
Oversikt dugnadstimer:   

Byggeprosjekter :  Byggeprosjekt    = 150 t     
Øvrig dugnad  Øvrig dugnad    = 0 t  

Drift hytter/båter:  Anslag  = 250 t 
Adm/regnskap  100t + 100 t  = 200 t  
 
Dermed utgjør utførte dugnadstimer i 2012 ca  600 timer  medregnet adm./regnskap/drift av  
hyttene.  
 
Glomfjord, den   20.11.2012 
           
for styret 
 
 
 
Leif Kristiansen  Halvard Amundsen  Jonny Pedersen 
 
 
 
Lars Arntzen  Finn Nordmo 

 Arbeidsprogram Ansvarlig Kommentar 

1 Ferdigstille Ruffehytta JP/LK 
 

Utstyr på plass, noe arbeid gjen-
står 

2 Legge nytt gulv på Gåsvann JP Vinter 2012 

3 Ordinært vedlikehold av hytter, ut-
hus og naust 

Lars 
 

Årlig 

4 Beise Øvre Glomvann. 
Beising/Maling naust Fykanvann 

LA Øvre Glomvann OK 
Fykanvann utsatt. 

5 Ny ytterdør Sundvann monteres 
 

LA Dør bestilt, fraktes til Torsbu !! 
 

6 Montering av de nye kjøleskapene, 
Svalvann, Sundvann + Gåsvann 
gjenstår 

JP Sluttmontasje gjenstår 

7 Nye madrasser til hyttene + nye dy-
ner til disse hyttene 

LA Nye madrasser til Sundvann/  
Svalvann kjøpes inn 

8 Myggnett til vinduene på hyttene LA Er laget må fraktes ut til hyttene 

9 Nytt naust Fiskvann LK  Følges opp mht. verneplan 

10 Fiskestell 2012 
Utsetting for Statkraft 
 

HA & LA Statkraft har overtatt dette, vi gir 
innspill til utsetting. 

11 Fiskestell 2012: Utsetting 800 stk i 
småvann: Vann 700, Hørnquist etc 

HA & LA 
LK 

Søknad innlandsfiskefondet Meløy 
Kommune, fikk ikke tak i fisk, ny 
båt til Gåsvann kjøpt inn m/støtte 
fra innlandsfiskefondet. 

12 Utfrakting av ved, gass og parafin LK (TAA) Påsken 2012 

13 Nye møbler for Fiskvann vurderes LK Ikke anskaffet => behov ? 

14 Båt/naust ved Storvann FN(JRP) Startet prosess mot Statskog 
/Gildeskål kommune 


