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Referat fra styremøte 24.11. 2020, kl. 1800 på Lyngrillen.  
  
Tilstede: Jostein Vestøl, Jo Åsmund Sandåker, Espen Dalen, Håkon Helgesen, Åshild 
Mortensen, Siri Bjellerås og Astrid Haugen Gustavson. 
  
 
Sak 25/20: Godkjenning av forrige møtereferat 

Referatet ble enstemmig godkjent 

 

Sak 26/20: Referatsaker 

- Politiattester 
Vi har etablert ordningen med politiattest. Vi må lage et dokument / vedlegg som 
viser til i hvilke sammenheng den aktuelle søkeren trenger slik attest. Astrid og 
Håkon finner en mal som vi kan bruke i den sammenheng. 

- Status nybygg.  
Regnskap ble sendt styret. Vi er innenfor budsjett og i rute til å kunne be om 
ferdigattest før nyttår, slik at vi kan få ut resten av tippemiddelene. 

- Lokalverdi ut året.  
Sponsormidler settes inn her. 
 

- Korrespondanse med NJFF angående mva kompensasjon og kontingenter.  
 

- Litt om INTROJAKT  
Introjakten har gått etter planen. Rapportert inn. 

Neste landsmøte om 1 år. 

 
- Kraftverksutbygging på Søndeled med konsekvenser for laksetrappen på 

Søndeled. 
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Jostein var på informasjonsmøte angående utbygging av kraftverk på Stifoss og 
Søndeled. Det er stort engasjement rundt tilbakeføring av laksetrappen på 
Søndeled som forutsetning for utbygging der. 

- Undersøkelse i NJFF til utmeldte medlemmer.  
 

- Ny søknadsportal. Rapporter og søknader er sent. 
 

- Bruk av vår nettside. 	
Jostein deltok i nettbasert kurs.	
	

- Besøk av Statskog 17/9.  
Kjetil Syrstad, seniorkonsulent /eiendomsansvarlig, Espen Lysaker, 
utmarkskonsulent/ oppsynsmann, Lars Movik, konsulent jakt, fiske og friluftsliv, 
og Nils Olav Sunde. Det var et positivt besøk. Noen av medlemmene var tilfeldig 
på Solem på dugnad, og fikk en prat med noe av ledelsen i Statskog. 

- Reparsjon av brukar på Solem. 
Det er gjort reparasjon av brukaret. Et par lass betong er fylt på. 
 

- Status mulig NM 2022 
Arbeidsgruppa jobber med saken. De vil kalle inn standplasslederne til møte i 
januar for å lufte interessen og villighet til å bidra i forberedelser og 
gjennomføring. Før vi går videre med en eventuell søknad om et NM, må vi ha 
på plass 10 – 15 personer fra egen klubb med   
standplasslederkurs/hagledommerkurs for å kunne arrangere. I tillegg må vi søke 
samarbeid/hjelp fra naboklubber. Styret vil be årsmøte om fullmakt til å ta stilling 
til om vi skal sende søknad. Det vil komme et behov for noe nytt 
utstyr/data/skjermer i den forbindelse, men ikke store summer. 
 

- Samling 16/11 kvinnekontakter i NJFF AA.  
Ingen fra oss deltok. 
 

- NJFF arbeidsprogram 2021.  
 
 
 

- Byggesaksgebyr. 
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Kommunen belastet GJFF med byggesaksgebyr på kr 22.987,- i forbindelse med 
standplassoverbygg og lager. Jostein har kontaktet kommunen for å sjekkes om 
dette er riktig. Astrid orienterte om at kommunen nå vil foreslå i 
budsjettbehandlingen i møte den 17.12.20 at lag og foreninger får et redusert 
gebyr i byggesaker. Gebyret til GJFF på kr 22.987,- vil bli kreditert inntil saken er 
behandlet politisk. 
 

- Status økonomi 
Siri orientert om økonomien. Saldo pr. dags dato er 320 000,- Vi venter inn 
tilskudd til aktiviteter vi har hatt i 2020, samt mva. kompensasjon.  
 
 
Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

Sak 27/20: Planer for 2021 Aktivitetsplan 2021.  

Planen ble enstemmig vedtatt med små endringer. Ligger vedlagt referatet. 

- Investerings – og vedlikeholdsplan.  
Planen ble enstemmig vedtatt. Ligger vedlagt referatet. 
 

-  Bidrag til kommende revisjon av plan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. 
Når det nærmer seg at kommunen skal revidere planen, våren 2021. Utkast til 
aktuell tekst om oss ble vedtatt. Jostein gjør mindre endringer. 

- Utebursdag 
NJFF 150 år.  “Utebursdag” er utsatt til våren. Ny dato kommer fra NJFF 
etterhvert. 

 
 
Møtet slutt kl. 19:30 
 
Astrid Haugen Gustavson 
 


