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Referat fra styremøte 02.02. 2021, kl. 1800 Lyngrillen.  
  
 Tilstede: Jostein Vestøl, Jo Åsmund Sandåker, Espen Dalen, Siri Bjellerås og Astrid 
Haugen Gustavson. 
  
Saker. 
 
 01/21 Godkjenning av forrige møtereferat.  

Referatet ble godkjent. 

02/21: Referatsaker. 

Jostein la frem referatsaker siden sist møte. 

- Regnskapssammendrag for siste byggeprosjekt er sendt inn og godkjent. MVA refusjon 
kommer i juni 2021. 

- Status mulig NM søknad. Kompetanse, kostnad, mulige sponsorer mm. Gruppa som er 
oppnevnt jobber videre med dette. 

- Jubileumsfilmsnutter på siden til NJFF. Jostein anbefaler å se de. 
- Storfjellkarusellen. Websiden er oppe igjen. 
- Miljødirektoratet har kommet med forslag til forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenninger. Vi gir ikke innspill fra GJFF. 
- Ny logo til NJFF er tatt i bruk. 
- Informasjon om nummerering av haglebanene på Solem. 
- Friluftslivskonferanse 16.-17. mars. Jostein melder seg på. 
- Eventuelt nytt fra NJFF og NJFF AA.  

 

Sak 3/21: Årsmøtepapirer og årsmøte GJFF 2021 

- Utkast ble gjennomgått. Regnskap og valgkomiteens innstilling legges inn seinere. 
Jostein sender SMS til alle medlemmer med informasjon om at årsmøtepapirene blir lagt 
ut på hjemmesiden til GJFF. Dato for årsmøte er satt til 02.03.2021 
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Sak 4/21: Neste steg 

Litt om regelverk som åpner for muligheter, klubbhus og friluftsliv/turløyper. Jostein har laget en 
liste over prioriterte oppgaver i 2021.  

- Prioritet 2021:  
1. Ferdigstille påbegynte byggeaktiviteter. 
2. Ferdigstille tidligere påbegynt El og elektronikk.  
3. Grøfte og føre fram el rør og kabler til haglebane 2, støpe såle og ringmur der. 

Akustikkanlegg. 
4. Mindre kostnadskrevende vedlikehold og investeringer iht plan. Investerings og 

vedlikeholdsplan ble vedtatt 24.11.2020 og ligger på siden vår. Aktivitetsplan er også 
godkjent. 

5. På styremøte til høsten bør vi vurdere ressurser og muligheter for oppføring av bygg 
på haglebane 2. 

6. Jostein la frem et notat der han ønsket å drøfte om det er tid for å ta opp igjen til 
diskusjon om vi skal starte planlegging av klubbhus. Vi ble enige om utsette dette litt, 
til vi ser hvordan de nyoppførte byggene fungerer.  
 

Sak 5/21: Delegater mm 

- Årsmøte NJFF AA 23. mars. 2 delegater fra GJFF. Jo Åsmund og Jostein ble foreslått 
som utsendinger.  

- Eventuelle forslag til styremedlemmer NJFF AA sendes via valgkomiteen. 
- Landsmøte NJFF 12. – 13. november. Utsendinger velges av årsmøte NJFF AA.  
- Forbundsstyre. Forslag på kandidater. Det tar NJFF AA seg av. 

 

Sak 6/21: Revisjon av lista over standplassledere.  

- Lista er ajourført og ligger på nettsiden. 
-  

Sak 7/21: Evaluering, økonomi og betalingsrutiner. Medlemmer. 

- Det nye betalingssystemet på Solem fungerer bra. Betalingsterminal for kort og Vipps 
har blitt benyttet i 2020. Jostein minnet oss om at vi må bli flinkere til å verve 
medlemmer som er på Solem og skyter. Medlemslista ligger i sekretariatet til benyttelse. 

 

Møte slutt kl. 19:30  
AHG. 


