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Styremøte i Gjff 26.04.22 Solem 

Til stede: Jostein Vestøl, Geir Emanuelsen, Jon Mar<n Christensen, Espen Dalen, Morten 
Seeland og Inger Sandåker. Jarle Heiland meldt forfall pga jobb 

Saker: 
1/22 Godkjenning av forrige møtereferat: 

Referatet ble godkjent 

  
2/22: Referatsaker 

-          21 nye medlemmer i år, nå 233 medlemmer.  
-          Aktiviteter hittil i år. Har vært mye aktivitet tidlig vår og fremover, både rifle og 
haglebanen  
-          Besøk av Torgeir W. Skancke, journalist fra Jakt og Fiske i i forbindelsen 
frivillighetens år. Jostein, Jarle og Jo Åsmund er blitt intervjuet.  
-          Besøk av Statskog, Kroken JFF og representanter fra Statskog. Ønske om 
opplæringskort på fugl på lik linje med hare og rådyrkortene vi har. Vi snakket 
også om fiske. Hvis Statskog tar fiskekortsalg selv vil trolig fiske bli for gratis i 
Statskog for medlemmer i Gjerstad JFF.  
Salg av fiskekort for vannene hos private i øvre Gjerstad vil da kun bli gjort på 
VIPS.  
-          Samarbeid med kommunen. Vi har sendt fornyet søknad om driftstøtte. 
Idrettslaget får driftstøtte og det burde ikke være noe forskjell.  
-          Betalingsordninger og terminaler- Nå fungerer I-settle.  Vi kjøper inn en 
ekstra også. Kjekt å ha i kiosk eller hvis det skjer noe  
-          Internettdekning. Ok 

  
3/22: Konstituering, presentasjon av nytt styre. 
Styret presenterte seg og fortalte litt om hvem vi er og hvilken rolle vi har. Jostein 
gjennomgikk nettside og medlemsportalen. Viste hvor vi finner våre styrende 
dokumenter og oppfordrer de nye i styret å sette seg inn i dette. Redegjorde også for 
hvordan styret jobber. Gjennomgikk også regler for internkontroll og 
sikkerhetsbestemmelser for Solem Skytebane. Kommentar: Påbud om Kammerflagg 
hvis ikke sluttstykket kan tas ut. Kan kjøpes på banen. Jostein feller dette inn i reglene.  
  

• Nøkler- Geir er nøkkelansvarlig 
• 2022 priser. Jarle og Geir har tatt ansvar for dette.  

Vi må sette en fast pris og regler rundt utleie til firmaer/andre som ønsker å leie banen. 
til aktivitet. Geir snakker med Jarle og blir enig. 
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4/22: Rullering av plan for tilsyn, vedlikehold og prosjekter, vedlagt. 
Jostein gikk raskt igjennom vedlikeholdsplanen, fjernet og føyde til. Vi ser på 
muligheten til å bygge skivemagasin mellom konteinerne. Morten tar ansvar for å se 
videre på dette. 
Forslag om å skaffe hjertestarter. Jostein sjekker om det går å få noe støtte til dette.  
  
  
5/22: Om kommende aktiviteter. Runde med utvalgslederne. 
Ungdomsgruppa har flere ideer blant annet ved å få til ett samarbeid med Kjff sin 
ungdomsgruppe og de tar ansvar med å organisere dette. Geir informerer om jaktfelt, 
og om de kommende stevnene. Her er flere aktiviteter på gang med både rifle og 
hagleskyting. Megalink skal fungere nå sier Morten. Geir skal sjekke pris på optiske 
skiver. Vollen er ferdig. De fleste kasterne er satt ut. Ei maskin som ikke fungerer, Jarle 
er på saken. Duer er kjørt ut og det er byttet batterier på kontroller. Geir sjekker ut om å 
få noen til å holde standplassleder og hagledommerkurs. Flere som må fornye og noen 
nye ønsker dette kurset. Jon Martin og Espen melder Gjff inn i leirdue.net Da kan våre 
skyttere skyte for «egen klubb». 
  
6/22: Fullmakter til styreleder. 
Når ny kasserer og andre skal ha tilgang til vår bankkonto må alle i styre bekrefte slik 
adgang. Kommer ny link fra banken hvor alle i styret må signere. 
Signatur og prokura gis den til enhver tid valgte styreleder. 
  
Neste styremøter: 
6. september, 22. november 

Inger Sandåker 

Nær deg hele livet   

  


