
Gjerstad	Jeger-	og	Fiskerforening	 						 
	 
	

	

	
Nær	deg	hele	livet	 	 	

	

Referat fra styremøte 02.04.2019. 
  

 
Tilstede på møtet: Jostein Vestøl, Olav Helge Stemkjær, Kristin Presthagen, Håkon Helgesen, 
Espen Dalen, Anne Grete Grunnsvoll og Astrid Haugen Gustavson 
 

Saksliste: 

 1/19: Godkjenning av møtereferat og dagsorden. 

    Referat fra årsmøte ble enstemmig vedtatt. 
  

2/19: Referatsaker 

Jostein orienterte om innkomne saker siden sist. 

• Vassføring, Stifoss. Innspill fra Morten Tveit. Godkjenning av oppgradering av 
kraftverk på Stifoss vil være skadelig for vannstanden og gyting. Oppfordrer oss til å 
komme med innspill i saken. 

• Kommuneplan og klima. Ingen hadde spesielle tanker om klimautfordringer.  
• Møte om korridor for E 18.   Det vil bli sendt en felles uttale fra friluftsorganisasjoner i 

distriktet. 
• Runde rundt bordet om aktiviteter siden sist. Anne Grete har fått innspill fra jenter 

som har ønske om å starte skyting tidligere enn satt opp. Konklusjon: De får skyte 
sammen med guttene frem til 6. mai. Espen har hatt møte i ungdomsutvalget. 
Ungdomsskyting skulle startet 1 april, men er utsatt til 6 mai. Det er endel ting som 
må klargjøres før sesongstart. 

• Styrende dokumenter. Vedtektene ble vedtatt på årsmøte med noen endringer. 
Politiinstruksen er godkjent av politiet, og regler for internkontroll og 
sikkerhetsbestemmelser er godkjent. 

• 9 profileringsskilt er laget og montert opp i områder med fiskemuligheter. 
• Forlenget leieavtale, nye 40 år fra i år for Solem. Alle i styre må signere før tinglysing. 

Det ble signert på møte og Jostein sender den til tinglysing. Dette er nødvendig for å 
søke spillemidler til nybygg. 

• Det ble foreslått på styremøte å gi en oppmerksomhet til de gode skytterne våre som 
tok NM bronse. Dette utdeles 1 mai, og Jostein ordner gavekort på Jakt & Friluft. 

  

3/19: Litt om styrearbeid, våre utfordringer og møteform. 

• Jostein ønsket velkommen til nye styremedlemmer og tillitsvalgte. 
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• Leders inntrykk etter ett år som ny i styret. Jostein synes at det er gjort en god jobb i 
styret siste år. Styrende dokumenter er gått gjennom og ajourført og vi har endelig fått 
ordnet salg av Bjørnstadhytta.  

• Årshjulet er oppdatert og vedlegges referatet. 
• Styrende dokumenter. Vedtektene er revidert.   
• Avfallsplan. Vi må få til en bedre håndtering av avfall på skytebanen. Den store 

containeren hentes og de mindre settes ut på strategiske steder. 
• Kristin tok opp en sak angående rapportering. Hun mener de som søker på eksempel 

Frifondsmidler bør rapportere selv. Det er de som søker som kjenner saken best. I 
tillegg mente hun at det kommer veldig mye informasjon ut på epost. Det var enighet 
om at det er vanskelig for Jostein å vite hvor mye han skal sende ut, men at det holder 
å referere det viktigste på styremøtene. Mye ligger også på NJFF sin side. 

  

4/19: Kursing og godkjenning av flere standplassledere. 

I mars ble Elin Ellingsvik og Oddvar Flaten godkjent. 

 Informasjon ble tatt til etterretning. 
  

Når det gjelder liste over godkjente standplassledere, så var styret enige i at lista bør 
spesifiseres, slik at det kommer frem hvem som er godkjent for rifle og hvem som er godkjent 
for hagle. Jostein snakker med NJFF å hører om de kan ta ut denne listen for oss.  

Espen kan tenke seg å bli godkjent standplassleder for hagle. Vi undersøker om det er kurs i 
nærheten i nærmeste fremtid. Dette vil gjøre det enklere for han som jobber med 
ungdomsgruppa. 

Astrid kommenterte at vi bør bruke sikkerhetsmerke som påkrevd. Vi må antakelig ha nytt 
fundament for å sette skiltet ned. 

5/19: Aktiviteter 2019.  

Vi gjekk gjennom aktivitetsplan for å se behov for endringer. Utvalgslederne må ta 
gjennomgangen med sine utvalg. Dette blir oppdatert på nettsiden. Det er noe endringer på 
fiskeaktiviteter. Jostein koordinerer annonsering av fiskeaktiviteter i sommer. Legges ut på 
nettsiden, facebook og mulig IGjerstad.  

Vi har fått forespørsel fra Abel skole om GJFF kan hjelpe med et arrangement i forbindelse med 
Abel uka i uke 38. Eksempel fiske, natursti eller lignende. Dette er på dagtid så vi er avhengig 
av personer som har anledning da. Jostein jobber videre med saken. 
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Vider blir introjakt arrangert til høsten. 

Ajourføringer på websida. Torgrim Landsverk tar hovedjobben med ajourføring, men andre kan 
også betjene siden. 

Møteplan.  

Det var ingen merknad til møteplan for 2019. 

 6/19: Investering og vedlikeholdsplan Solem skytebane 2019.  

Bygging av standplassoverbygg på haglebanene og lager er tidligere behandlet som egen sak. 
Gruppa jobber godt med fremdriftsplan og Jostein har leid inn hjelp til å utforme søknad om 
tippemidler. Det er viktig at de rette tingene er tatt med i søknad. På grunn av behandlingstid på 
tippemiddelsøknaden, vil vi ikke ha finansieringen klar før våren 2020. Det må i tillegg søkes 
finansiering utover tippemidlene for å finansieringen til å gå opp. 

Når det gjelder øvrig behov for innvestering og vedlikehold, så har leder gitt jaktskytterutvalget 
en ramme på kr 50 000,- til oppgradering/vedlikehold på rifle og standplass. Det viser seg at de 
allerede har brukt opp dette. Styret gir utvidet ramme for 2019 på tilsammen kr 100 000,- Styret 
ønsker oppdatering på hva som er brukt i neste møte i juni. Det blir lagt ned mye dugnad og 
godt arbeid, men styret ønsker å ha en overordnet kontroll på økonomien. 

 
7/19: Mulig ide, pistolbane 

Jan Inge Langmyr har kommet med innspill om at noen jobber med en ide for å tilrettelegge for 
pistolskyting. Jostein mener at vi bør være åpne for folk som har ideer og vil bidra med 
engasjement. Jaktskytterutvalget bør først se på saken, før styret behandler eventuelt endelig 
forslag. Jostein ble enig med Jan Inge om at han ber de interesserte jobbe videre med ideen, 
ikke minst sjekke ut overordnet regelverk / sentral myndighet, praktiske muligheter på Solem og 
kostnader.  

Styret tar saken opp til ny vurdering når mer håndfast informasjon foreligger. 

8/19: Priser fiskekort 2019. Forslag til endring. 

     Sesongkort 250,-   Økes til kr 300,-                              

    Ukeskort 150,-  Uendret                                        

   3 dager 100,-  Utgår                                      
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   Dagskort 40,-   Økes til kr 100,-                                   

   Sesongkort, familie 500,-  Uendret                      

 Dagskort, familie 100,- Økes til kr 200,-                      

 Medlemmer i GJFF får 100,- til fradrag ved kjøp av sesongkort. 

 Barn under 16 år kan fiske gratis uten fiskekort.  

Utlån av båt og fiskegarn er gratis. 

 Kortpriser ble enstemmig vedtatt som foreslått over. 

9/19: Sponsorkontrakt, utleie av banen / mulige sponsorpakker 

Jostein har laget et forslag til sponsoravtale og liste over mulige nye sponsorer. Han jobber 
videre med dette sammen med andre i styret. Vi håper hovedsponsor følger oss videre, men 
dette blir avklart på møte i april.  

Styret er enige i at det er viktig å jobbe med nye sponsoravtaler kontinuerlig.  

Anne Grete tok opp tema utleie av banen. Styret var enige om at Jaktskytterutvalget bør være 
positive til dette, før vi kan tilby firmaer arrangementer på Solem. Det krever dugnad av 
godkjente standplassledere og instruktører.   

10/19: Jaktområder, drøftingssak    

Jostein ba oss vurdere å tilby private grunneierlag via Viltlaget samarbeid om salg av jaktkort på 
småvilt. Inatur.no har bekreftet at de kan bidra med det uten særlige kostnader for oss.  

 Styret la dette forslaget på is inn til videre.  

 

Møte slutt kl. 22:15 

AHG. 

 

 


