
Styremøte i Gjff 06.09.22 
Tilstede: Jostein Vestøl, S/an Røed, Espen Dalen, Jarle Heiland, Inger Sandåker 

Meldt forfall: Lasse Holte og Geir Emanuelsen 

Morten Seeland møBe ikke 

7/22: Godkjenning av forrige møtereferat.  
Referat godkjent.  
  
8/22: Referatsaker 

-       Velkomst til nye medlemmer- Jostein har laget en liten velkomsts-sms og 
sendte ut til nye medlemmer. 
-       Skytetider- Nye plakater satt opp, står feil(tirsdag)dette blir ordnet da det har 
vært noen misforståelser rundt dette. Søndag er IKKE skytedag, kun på 
annonserte stevner.  
-       Hjertestarter- Hengt opp i sekretariatet og flere har fått en opplæring på 
denne. Den kan ALLE bruke, er helt ufarlig og «idiotsikker» på hvordan man 
bruker den. 
-       INTRO jakt- På gang fra 10 sept. Instruktører får utdelt jaktkort og andre kan 
låne de hvis de vil får med seg noen. 
-       Sikkerhetsmerke, plassering endret iht instruksen. Nå tilgjengelig på 
standplass. 
-       Avfallshåndtering. Rydding. Tomme flasker og halvfulle drikkebeger står ofte 
her og der. Folk må rydde opp etter seg! 
-      Det er nå fritt fiske for medlemmer og dette finner man informasjon på 
nettsiden vår og på oppslag. 
-       Vi flytter flaggstang når det blir anledning. Bommen er ordnet. 
-       Salting og grusing- Jarle har saltet og lappet vei. Jens Trydal har vært og 
sprøytet uten å ville ha noe for det. 
-       Skivelager- Går for den rimeligste løsningen i enden av elgbanen. 
-       Norgesenergi har kjøpt Stifoss og vi kommer tilbake til om vi vil støtte en evnt 
restaurering/utbygging av anlegg og vassdrag, hvis det blir aktuelt. 
-       Innbrudd 24.1.19. Karen frifunnet ved dom, til tross for at han tilsto. 
-       Kulturmidler, driftstøtte og tomteleie-. Vi har ikke fått svar på søknad om å få 
dekket tomteleie og driftsstøtte. 
-       Fiskesommer ble bra med over 20 som deltok.  
-       Ungdomskveld MOT, 60 ungdommer- Veldig vellykka! Mye gode 
tilbakemeldinger. Bra aktiviteter, mange fikk prøvd seg for første gang på skyting 
noe som så ut til å gi mersmak. 
-       Frivillighetens år Gjerstad- Gjff deltok ikke. 
-       Tillitsmanssamling 19.11. Jostein og Inger reiser 
-       Gjff har inngått avtale om samarbeid med Agder Friomsorg og vi har nå en           
person som deltar og har Jostein som veileder.  

 



-       Bjordammen er ny lokallagspartner 
-       Vi har nå 255 medlemmer som er det høyeste antall på mange år.  
-       Jostein spør Per Jørgen om han vil opp og gi en hilsen/gratulasjon fra Gjff på 
åpningen av den nye skiarenaen på Vestøl. 
- Arkivskap står i konteineren. Alt vi har av arkivdokumenter er samlet her. 

           - Viktig at vi får flere hagledommer og standplassledere, vi har for få nå.  Geir og 
Jarle tar tak i den gamle listen og sender ut forespørsel til evnt nye som kan være 
interessert, og til de som skal/vil ha oppfriskningskurs.  

9/22: Kostnader og fullmakter 
- Utkastere, kortlesere, duer og ammunisjon.  
- Utvalgslederne har god oversikt over hvor mye som kan brukes. Vanskelig å få 
tak i skudd og prisene har doblet seg. Jarle har bestilt inn ekstra for å være 
sikker på å ha nok. Har 44000 skudd og 12000 duer på lager nå. 
Skivelager- Under arbeid 

          -       El og tomtearbeider. Kommer noen og kikker på det elektriske den 7/9. Jarle   
har tak i dette.  
- Jarle tar arbeidet med å lage vei over til skiver på 200 m banen.   
  
10/22: NM og internasjonale mesterskap, deltageravgift og bonus. 
Gjff ønsker å gi en påskjønnelse til medlemmer som evnt vinner NM og internasjonale 
mesterskap. Jostein har laget ett utkast på dette. Juniorene kan også søke om å få 
dekket noe til reise og deltakeravgift. 
   
11/22: Sikkerhetsinspeksjon på Solem.  
Runde.  
Vi trenger å forbedre oss på rengjøring, opprydding og dugnad! 
  
  
12/22: Gjennomførte og kommende 2022 aktiviteter. Runde med utvalgslederne. 

Jostein rapporterer til frifond om gjennomførte og kommende aktiviteter og søker 
om nye midler. Vi har fått tildelt 50.000,- elstra.  

  
13/22: Aktiviteter 2023, utkast vedlagt 
Jostein gikk igjennom hvordan man bruker søknadsportalen for å få støtte for aktiviteter 
og hvor detaljert dette er. Det må også rapporteres hva som blir gjennomført og ikke, i 
tillegg må det føres kostnader. Mye arbeid! 

Vi gjennomgikk/rettet på aktivitetskalenderen for 2023. 
Forslag om vi skal delta på Brokelandsheiadagene sammen med Tryta og Aust - Agder 
jff: Jostein melder oss på og Inger har ansvar fra vår side hvis det blir noe av. Her 
trengs noen flere med å hjelpe. Viktig å profilere oss. 



- Fiskedag for førsteklassingene og ikke barnehagen. Inger har ansvar for dette. Dato 
er ikke satt men bør være i juni 
-Fint om alle kan sjekke aktivitetsplanen for 2023 og gi tilbakemeldinger om evnt 
forandringer. 

 - Jarle gikk igjennom planen for videreutviklingen av Solem skytebane, med estimerte 
kostnader rundt dette. Der det anbefales å gjennomføre prosjektet med Leirduesti med 
sju poster i førsteomgang. Jostein ser litt mer på det og evnt hva man kan få av 
tippemidler. 

  
- Det vil bli satt opp noen lørdagskytinger fra januar til april. Det vil ikke bli faste 

skytinger på lørdager på sommeren og høsten 

- Det er fortsatt positivitet til Nm i Nordisk Jaktskyting. Det blir en ny gruppe som 
skal jobbe for dette: Gruppen vil bestå av Per Jørgen, Jarle og Geir. Med support 
og støtte av Jo Åsmund og Håkon.  
Om det blir i 2023 er noe usikkert. Dersom NM så blir dette 8-11/6. 

  
14/22: Andre saker.  
-Det er forslag om å kjøpe inn noen paller med duer da vi fikk en god pris på disse.    
Styret enig i dette.  
- Espen har vært i kontakt med Kjffs ungdomsgruppe og prøver å få til ett samarbeid 
om ungdomsaktiviteter med dem. 
-Forslag fra Jarle om å ha en klubbkveld hvor Børre Svindal Larsen kan komme og 
vise sine produkter. Han forhandler klær blant annet klær fra Harkila og div utstyr/
andre klær. Se nettside: hellevents.no 

For Gjff 
Inger Sandåker 
sekretær 

  
  
Neste styremøter: 
22. november 
  

  



  


