
Gjerstad Jeger- og Fiskerforening       
 

Gjerstad Jeger- og Fiskerforening 
c/o Jostein Vestøl, Trymsvei 5 
3961 STATHELLE 
Konto nr. 2907 07 07207 
Org Nr. 886 117 752 
www.njff.no/gjerstad 

 

Hovedsponsor 

 
 

Referat fra styremøte 19.04.2018 kl. 19:00 ved Gjerstad Frivilligsentral, 

Gjerstadsenteret. 
 

Tilstede var: Jostein Vestøl, Kristin Nygård Prestehagen, Jo Åsmund Sandåker, Håkon 

Helgesen, Anne Grete Grunnsvoll, Tom Henry Valle, Espen Langmyr og Anette Kveim. 

Markus Langmyr og Per Jørgen Eskeland var begge invitert til møte. 

Forfall: Åge Roar Kristoffersen 

 

Saksliste og innkalling godkjent. 

Gjennomgang av ref. og saksliste fra årsmøte. JV synes det er litt rart at årsmøte har eventuelt 

på sakslista. 

 

Saksliste 

 

01/18 Bli kjent og litt om styrearbeid og aktiviteter hittil. 

- Alle på møtet hadde en liten presentasjon av selg selv.  

- Det er kun kasser, Kristin N. Presthagen, som er kontohaver til foreningen 

bankkonto: 2907.07.07207. Leder, Jostein Vestøl, har også tilgang til konto for å se 

bevegelser på konto. 

- Vi må gjøre en jobb med nettsiden vår. Pr. d.d. er ikke denne bra nok.   

- Utvalgene sine ledere sitter i styret. 

- Utvalgene hadde en kort oppsummering av aktiviteter hittil i år. Utvalgene har så vidt 

kommet i gang med året aktivitet, men er i rute.  

- Gjerstad-skogutvalget starter nå salg av fiskekort. 

- Jaktskytterutvalget: Det viser seg at GJFF leier Almuestua mot betaling. Ble bestemt 

at avtalen skal sies opp og at vi skal prøve å finne nye lokaliteter til f.eks. styremøter 

og jegerprøve. Aktivitetene er i gang. 

- Ungdomsutvalget er ikke kommet i gang enda. Espen stilte spørsmål ang. økonomien 

til ungdomsutvalget. Kristin besvarte dette. 

- Damegruppa har en aktivitetsplan, men er pr. d.d. ikke kommet i gang. 

  Det skal søkes midler til ungdomsutvalget og Gjerstad-skogutvalget. 

- Møteplanen for styremøtene ble endret slik: 14.juni, 13.september og 15.november. 

- Kurs: ««Nøkler» til god foreningsdrift.» 2 kurshelger, en i april og en i mai.  

 Ingen fra GJFF deltar denne gang. Prøver å få dette til neste gang.  

- Skilting ved Solem skytebane. Vi må få opp et veiskilt til skytebanen. Jostein sender 

henvendelse til Vegvesenet. Per Jørgen mener det også må skiltes inne på området 

med f.eks. info/opplysningstavle. Jaktskytterutvalget får i oppgave å se på dette. 

 

 

02/18 Kort om våre vedtekter og styrende dokumentasjon. 

 -Vedtektene bør revideres/justeres ved neste årsmøte. 

-Per Jørgen informerte om godkjenningen av Solem skytebane. Skytebanen er 

godkjent av politiet. I regi av NJFF er det fylkesinspektøren som har tilsyn med banen. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hovedsponsor 

03/18 Aktivitetsplan 2018.  

-Damegruppa har laget aktivitetsplan. Vårslipp 14.april. Starter opp med hagleskyting 

i mai. Ferie fra midten av juni til midten av august. Damegruppa ønsker kurs i 

partering. Gruppa har 5 hagler, der 2 er på reparasjon. Ønsker seg flere hagler. 

-Ungdomsutvalget har levert aktivitetsplan for 2018. Ønsker å ha pussekurs. 

-Jaktskytterutvalget har akkurat hatt møte og har sendt referat fra møte der årsplan 

inngår.  

-Gjerstad-skogutvalget ble bedt om å lage en årsplan. 

  

 

04/18 Solem skytebane. HMS. 

-Egen internkontroll er ikke i havn. Dette vil det jobbes videre med i 

Jaktskytterutvalget. 

-Sikkerheten på skytebanen ble diskutert, og spesielt det å ha kvalifisert leder på hver 

skytetrening. Leder og styret vil ha en liste over de som har godkjente kurs for å kunne 

være skyte-leder ved skytetreninger og stevner. 

-Solem skytebane har hatt klager på støy. Støymålinger er gjennomført, og de ligger 

under støygrensene. 

-Det skytes pr. år rundt 50 000 skudd på Solem. 

- Tilsyn av banen er i regi av NJFF, der fylkesinspektøren har tilsynet.  

 

05/18 Skyte-simulator. 

-Anne Grethe og Markus informerte om hvordan en simulator virker, hva den blir 

brukt til, og hvem som kan bruke dette. Markus har vært å sett på en simulator og 

mener dette vil være populært med hensyn til rekrutering både til dame- og 

ungdomsgruppa. Det finnes mange typer til forskjellige priser. Dette diskuteres videre 

og Gjerstad IL vil bli kontaktet for å høre om de kan være interessert i et samarbeid 

om dette. Dame- og ungdomsgruppa ønsker at vi går til innkjøp av simulator. 

 

06/18 Oppfølging av andre saker. 

 -Bredbånd til Solem er ordnet av Håkon. 

 -Sponsorer: Sponsorpenger fra Østre Agder Sparebank er blitt redusert med kr. 15 000.  

 Håkon har tanker rundt dette med sponsorarbeid. 

 -Vi må bruke nettsiden vår mer. 

 -Scooteren er solgt. 

 -Salg av jakthytta Bjørnstad. Jostein tar tak i dette.  

 

 

 

Ref Anette Kveim, sekretær. 

 

 

 

  


