
Referat fra styremøte 18.05.21, kl 18, på Solem Skytebane 

Tilstede var: Jostein Vestøl, Jo Åsmund Sandåker, Håkon Helgesen, Åshild Mortensen og Inger 
Sandåker 

Saker: 
1/21 Godkjenning av møtereferat fra 2/2-21: Referat godkjent 

Årsmøtereferat fra 2/3-21: Referat godkjent 

2/21 Referatsaker: 
Jostein la fram referatsaker fra forrige møte: 
● StorAellkarusellen avlyst: Mulig det blir kompensert for deEe men detaljer ikke helt på 

plass ennå. 
● DriHsIlskudd fra kommunen: Uavklart sum da det er blandet sammen forskjellige midler 

i innsIllingen. 
● NJFF AA, Karibu rustes opp betydelig 
● 8 juni kommer blant annet Nils Andre Gundersen og Helge Eriksen for gjennomgang av 

arbeidet som er gjort med nybyggene. 
● Utebursdag 23 oktober: NJFF 150 år: Kun to i fylket som har søkt. Gjerstad blir ikke med 

på deEe da deEe var en ugunsIg dato 
● Søkt midler hos Drangedal Sparebank og fikk 5000 kr Il akusIkkanlegg. De er også 

interessert i reklameskilt  
● Signert sponsoravtale med Østre Agder Sparebank for nye 3 år. 
● Statskogmillionen: Søknad sendt 
● Lokallagspartnere invitert for nye 3 år. 
● Arilds, invitert som sponsor: Ikke hørt noe 
● Nye koronamidler: Til avlyste arrangementer og tap av andre inntekter 

3/21 KonsHtuering av styret: 
●  Styrearbeid, roller og webside: Jostein orienterte rundt styrearbeidet, bruk av websiden 

og vikIgheten av å seEe seg i inn i de styrende dokumenter laget har, for nye 
styremedlemmer 

4/21 Gjennomgang av protokoll fra årsmøte 
● Jostein jobber videre for å se hvilke muligheter man har i forhold Il klubbhus og strøm. 

Ingen umiddelbare planer om nyE bygg, kun se på mulighetene Il hva man kan få 
finansiert med blant annet spillemidler. 

● Standplassoverbygg nr. 2 blir jobbet videre med i byggekomiteen og jaktskyEerutvalget.  

 



●  Mye elektroarbeid igjen som bør prioriteres (Jostein er på saken) Alt kan ikke gjøres i år. 
VikIg å skape akIviteter på de anlegga vi har for å få de gode.  

5/21 Utvalgsledere orienterer om egne akHviteter:  

● Full akIvitet på banen, mye folk som skyter, men alle stevner avlyst pga Corona. 
● To  Jegerprøvekurs ferdig, kunne haE flere da det var stor pågang.  
● Gjennomgang av akIviteter som er planlagt, noen blir avlyst.  
● Gjff har fåE over 30 nye medlemmer i år. Forslag om å markere åpning av nyanlegget 

med å  invitere nye medlemmer og sponsorer: Jostein ordner med invitasjonen. Hører 
også med Ordføreren om hun vil «skyte» inn anlegget. Tilby prøveskyIng for de 
inviterte. Enkel bevertning, kake og eller evnt grilling. Inger besIller kake. Dato: Kommer 
Ilbake Il deEe men det blir eEer 8 juni. 

6/21 NM i 2022?  

● Komiteen jobber med saken. 

Eventuelt:  

● Orientering rundt nybygg og gjenstående midler Il deEe. 
● Det ble også en gjennomgang av byggene for styret, hvor blant annet Jo Åsmund 

presenterte det nye akusIkkanlegget. 

Møtet sluE kl 20 

Inger Sandåker 

NyE møte den 7 september 2021 



Nær deg hele livet   



 

 



Nær deg hele livet  


