
 
 
 
 

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

                                 FOR  2014 
 
 
 

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, 2012 – 305, 2013 - 294 
For 2014 var antall betalende medlemmer 297 (3 innbetalinger via hytteleie). 
 
 
2.  STYRE - TILLITSVALGTE 
 
Foreningen har i 2014 hatt disse tillitsvalgte: 
 
Formann          :  Leif Kristiansen 
Nestformann    :  Halvard Amundsen 
Kasserer          :  Jonny Pedersen  
Sekretær          :  Finn Nordmo  
Styremedlem    :  Lars Arntzen  
Vararepr.         :  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 6 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært arbeidsmøter i forbindelse 
med utsendelse av kontingenten for 2014 samt møter for trekning i forbindelse med tildeling av 
hytter til påska, sommeren 2014 og til Jakta 2014. Det har også vært avholdt 1 møte i forbindelse 
m/fiskestell, herunder møte med Gildeskål JFF for å avklare videre strategi mht. fiskestell spesielt 
med fokus på Sundvann, Rundvann, Fiskvann, Vann 700, Rebenvann og Hørnqvisttjønna. 
 
 
4.  DRIFT AV HYTTER/BÅTER 
4.1 HYTTER:  
Etterspørselen på hyttene våre har i år økt ytterligere. I tillegg til de som normalt benytter seg av 
hyttene, har innføringen av nasjonalpark lokket mange fra hele landet til området. I perioder har 
det daglig vært mange som har tatt kontakt for info om området og hyttene vi disponerer. Nytt av 
året er også at det har vært flere fra utlandet som har kontaktet hyttebestyrer. De fleste av disse 

 



har funnet frem til hytteutleier via nettsiden vår. 

Trekningene får flere og flere deltagere og etter trekning var det meste booket opp både til påske, 
sommer og jakt. Det var mindre avbestillinger etter trekningen enn i fjor, da de fleste hadde ført 
opp hvem de skulle dele hytte med. Det er  til stor hjelp for hyttebestyrer, og andre medlemmer, 
hvis man skriver hvem man ev. søker sammen med. Alle betalende medlemmer i reisefølget har 
uansett hver sin søknad med i trekningen. 

Før trekningen startet ble det satt av opphold til de som ønsket å gjennomføre dugnad, samt 
reservert kompensasjonsdøgn for gjennomført dugnad. Det at man kan få reservere en helg om 
sommeren før trekningen starter har gjort det lettere å få gjennomført f.eks rundvask og planlagt 
utbedring av hyttene. Det oppfordres til å ta kontakt før trekningen hvis dette er av interesse.  

Hyttebestyrer har også godtgjort viktig arbeid utført på eget initiativ med gratisdøgn eller mulighet 
for bestilling før trekning neste år.   

I forhold til dugnad er alle faste oppgaver utført. I tillegg har været ført til at det er gjort mer beising 
enn det som opprinnelig var satt opp. Flere har gjort forefallende arbeid på eget initiativ, bl.a 
tømming av utedo, båtreparasjon og reparasjon av dører på naust. Jeg har fått flere fortløpende 
tilbakemeldinger på ønsker og mangler enn tidligere, noe som er positivt. Som vanlig er det noen 
flittige sjeler som 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 er svært gledelig når jeg får beskjed fra folk at de har utført 
oppgaver på eget initiativ, og det håper jeg fortsetter også i 2015. Det er ingen selvfølge, men en 
forutsetning for dagens gode standard, at medlemmene utfører dugnadsoppgaver ved besøk på 
hyttene. 

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. Det har vært noen utfordringer med kjø-
leskap, gassbluss, aggregater og støvsugere, noe lar seg reparere fortløpende, mens noe må  
investeres i nytt. Det oppfordres sterkt til at søppel ikke graves ned i fjellet. Det vil fra i vinter bli 
kjørt opp søppelspann til tomgods og hermetikk, men det svært viktig med god rengjøring før man 
setter dette igjen, og vi håper at de som har mulighet til det tar med seg sitt søppel ned igjen 
Antall utleiedøgn har vært som følger i perioden 2003 fram tom 2014: 
Hytte 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
Fiskvatn 115 103 90 93 100  81  79 101 107 103  98 115 
Sundvatn 78 90 69 64 89 99 99 97 92 101  97 67 
Svalvatn 111 94 73 95 97 111 94 84 95 71 107 83 
Gåsvann 92 89 51 67 69 67 77 82 84 65 82 101 
N.Naver 0 0 0 0 2 0 3 3 0 7 11 8 
Ruffen 7     8 4 14 11  0 0 11 10   8 9 
SUM 403 382 291 323 371 369 352  367  389  357  403 383 

(I 2014 er 47 av disse dugnadsdøgn eller utleie til styremedlemmer). 
 
Det har vært stor pågang på hyttene hele sommeren, og spesielt har høstværet bidradd til økt ut-
leie. Det har imidlertid vært flere avbestillinger enn før på kort varsel, og noe av dette har vært 
vanskelig å dekke opp til tross for ventelister. Mange flere enn tidligere har hatt ønske om å dra til 
Gåsvann, noe de oppgir kommer av at de har sett filmen om glomfjellet. Flere av de tilreisende 
har også ønske om å gå fra hytte til hytte. 
 
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 fungerer meget bra. 
 
 
4.2 BÅTER/NAUST:  

 
Båtene brukes mye og blir etter forholdene tatt godt vare på. Det virker til å ha vært litt usikkerhet 
rundt hvordan "ny" båten på Fiskvann skal tømmes for vann, og hyttebestyrer har fått info om at 
det var kommet vann inn i skroget på båten pga av feil bruk. Denne båten trenger heller ikke å 
settes inn i naustet av hver leietaker om sommeren, da det kun fører til unødig slitasje på båten. 
Det er også kommet inn ønske om foreningen kan se på mulighet for å lette båtutsettet på Lille 



Storglomvann og gode forslag mottas med takk. Observante medlemmer fant også utsettet til bå-
ten på Fykanvannet på rek og fikk fraktet dette tilbake til naustet.  
 
 

 
 Pluto v/Øvre Navervann   Foto: Finn Nordmo 
 

 
5. FISKESTELL  2014 
I 2014 har hovedfokus på fiskestell vært å få videreført oppstartet samarbeid  med Gildeskål JFF 
for å ivareta Fiskestell/utsetting i de vann som ikke får «hjelp» via utsettingspålegg fra  
Fylkesmannen. 
 
Styret hadde som mandat å få til utsetting av inntil 1500 settefisk for i første rekke Øvre- og Nedre 
Sundvann, Rundvann, ørretbestand i Fiskvann, Vann 700, Rebenvann og Hørnqvisttjønna. 
 
Foreningen har i samarbeid med Gildeskål JFF vedtatt å be Statskog om å endre fiskeregler for 
Rundvann (Gildeskål) slik at det her kun tillates stangfiske. Saken tas opp med Statskog tidlig 
2015. 
 
Forvaltningsplanen er oversendt Statskog, og tillatelse foreligger nå fra Statskog som grunneier. 
Det videre arbeidet mot Fylkesmannen er oppstartet og forventes avklart ved årsskiftet. 
Det ble tidlig i 2014 klart at vi ikke kom til å få settefisk for 2014 da all fisk hos Bodø JFF var bort-
bestilt, samme skjebne ble det også for Statkrafts konsesjonsutsetting. 
Det er bestilt 1500 settefisk fra Bodø JFF, det avklares hva som er tilgjengelig tidlig på våren 
2015. 
 
Søknad om støtte til dette tiltaket ble sendt til Innlandsfiskefondet ho Meløy Kommune der vi ble 
tildelt kr. 15 000,-.  
I dialog med saksbehandler hos Meløy Kommune er vi lovet å få overført dette til 2015. 
Dette er bekreftet fra Meløy Kommune i mail Av 17.10.2014. 
 
 
 



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. 
 
Siden brukes stadig mer av våre medlemmer/interesserte som har brukt hjemmesida som inn-
fallsport til Glomfjellet. 
 
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.  
 
Vi har lagt ut info om jubileumsboka vår + ny utkommet bok om Lahko nasjonalpark 
(Åse + Bjarne Flaat). 
 
Viktig at vi bruker alle muligheter for å promotere Glomfjellet for våre medlemmer. 
 
 
7.  STORGLOMFJORDFONDET 
 
Vi hadde 2 søknader til Storglomfjordfondet i 2014: 
1.Nye vinduer Gåsvann => søknadsbeløp kr. 23 500,-  Tildelt kr. 20 000,- 
2. Mobilapp Glomfjellet.  => Søknadsbeløp kr. 10 000,-  Avslag.   
 
Vi fikk altså godkjent støtte til «kun» 1 prosjekt. Totalt ble vi tildelt kr. 20 000,-. 
Vinduer er innkjøpt og fraktet opp til Gåsvann, vil monteres til vinteren. 
Støtten vil bli utbetalt i 2014. 
 
 
8. DUGNADER 
 

   2 inntektsbringende dugnader i 2014: 
 

• Kobberdugnad Yara: Kr. 38 140,- 
• Kabeldugnad Yara: nettopp ferdig, faktura sendt  kr. 12 500,-, kommer på 2015 
    regnskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.glomfjellet.info/


9. ARBEIDSPLAN 2014 
Følgende prosjekter ble satt opp på arbeidsplan for 2014 på årsmøtet i 2014, med status pr. 
15.11.2014: 
 
 Arbeidsprogram Ansv. Kommentar: Status pr. Nov. 2014 

1 Ferdigstille Ruffehytta JRP 
LK/TAA 

Vinter 2014 => Alt materiell er anskaffet, siste  
mellomrør(skråtak) 25cm er hos JP. Montasje 2015 

2 Legge nytt gulv gang Gåsvann JP / LK Vinter 2014=> Utsettes ??? Bosch-sag må repareres. 
Må ned til vinteren for kontroll/rep. Sjekk kobl.skjema 
TOOLS: JP 

3 Ordinært vedlikehold av hyt-
ter, uthus og naust. Rydding  

Lars 
 

Årlig: Rundvask pågår, ferdig medio juli unntatt Ruf-
fen. Maling: Sundvann ?? 

4 Montere ny ovn på Sundvann JP/LK/T
AA 

Ny ovn står på Torsbu => Tak Sundvann må avklares 

5 Montering av de nye kjøleska-
pene, Svalvann, Sundvann + 
Gåsvann gjenstår 

JP/LK Sluttmontasje gjenstår + Kontroll/rengjøring kjøle-
skap Fiskvann => luft for rengjøring 

6 Fiskestell 2014: Utsetting 
1500 stk i småvann: Vann 700, 
Hørnquist, Sundvann, Rund-
vann + evt. Fiskvann  

HA & 
LA 
LK 

+ GiJFF 

Tillatelse Fylkesmannen + Statskog (OK) 
Søknad innlandsfiskefondet Meløy Kommune (OK) 
Sjekke tilgjengelighet settefisk  => Til 2015 

7 Montere nytt propanbluss på 
Gåsvann + Svalvann 

JP/LK Kontroll før innkjøp: Mål ??? JP => Til Vinteren 2015 

8 Utfrakting av ved, gass og pa-
rafin 

LK 
(TAA) 

Påsken 2014 OK 

9 Naust ved Storvann – søknad ? JRP/FN Følge opp mot Gildeskål Kommune /Statskog  
Samarbeid GiJFF ?? 

10 Montere nye solceller LK/JP Solceller fraktet til hyttene: Montasje til sommeren 
JP/LK => Utsatt til 2015 

11 Legge nytt gulv Svalvann Jarl ? Jars S. forespørres => Utsettes 2015 
12 Ny trapp Fiskvann Jarl Utført av P-H.Svendsen/Frode Kvarsnes 
13 Utprøve beholder for 

glass/hermetikk  
LA Innkjøpt. 

 Fraktes ut til vinteren 2015 
14 Rydding v/Konradvann (fjerne 

gammel båt) 
FN/LK Klargjøre/samle båtrester  (Utført) 

=> transport vinteren 2014/15:  
15 LED-lys til hyttene JP/LK Sjekke ut dette, og få anskaffet lamper m/LED-lys til 

alle hyttene for å få ned strømforbuk=> Bedre batte-
rilevetid! Skiftet på alle hytter ex Ruffen 

16 Etablere facebook-side for 
GJFF 

TT Komplettere nettside?? Vurdere sammen med nett-
ansvarlig T.Tangstad NIX 

 
Oversikt dugnadstimer:   

   Byggeprosjekt    = 300 t     
   Øvrig dugnad    = 75 t  

Drift hytter/båter:  Anslag  = 250 t 
Adm/regnskap  100t + 100 t  = 200 t  
 
Dermed utgjør utførte dugnadstimer i 2014 ca.  825 timer  medregnet adm./regnskap/drift av  
hyttene.  
 
Glomfjord, den   02.12.2014 
           
for styret 
 
 
Leif Kristiansen  Halvard Amundsen  Jonny Pedersen 
 
 
 
Lars Arntzen  Finn Nordmo 


