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Referat fra styremøte 9. juni 2020, kl. 1800 i sekretariatet på Solem skytebane.  
  
 Tilstede: Jostein Vestøl, Jo Åsmund Sandåker, Olav Helge Stemkjær, Espen Dalen, 
Håkon Helgesen, Åshild Mortensen, Siri Bjellerås og Astrid Haugen Gustavson 
  
Saker. 
  
 11/20  Referatsaker 

-Framdrift nybygg. 
-Smittevernregler. 
-Om avlyst aktiviteter.  
-Avslag på søknad om naturskadeerstatning pga flom. Bidrag fra Statskog, 25.000,-.  
-Avslag på AAB midler.  
-Foreningsinfo / søknadshåndbok. Reflekter på om du kan bidra med aktivitet.  
Søkt introjakt, kvinneaktivitetsmidler, fam.akt, fiskesommer iht aktivitetsplan,Vilttiltak, 
Søkt kulturmidler.  
-Hagledommere / standplassledere. 
-Ny lokallagspartner, dyrlegentilmons 
-Økonomioppfølging og kontoføring. 
-Møte med lag og foreninger. Villige til å samarbeide, MOT og Abelveka Utsatt. 
-Brønnøysund ajourført med siste regnskap og nytt styre. 
-Meldinger / info til NJFF etter årsmøte er sent. 
-God respons på vår utnevning av æresmedlem / innsatsmedalje. 
-Revidert våre forsikringer og overført til eika/ØAS, sparer 6.000,- / år. Bedt om 

tilbud   på bygg under oppføring.  
-Mottatt kompensasjon for tapte deltageravgifter for mars og april, 103.000,-. Ny 

mulighet seinere.  
-Sponsormidler fra ØAS også faste iht avtale, tildeling og utbetaling utsettes. Antydet 

avgjørelse like etter ferien, men stresset at det var kamp om midlene.   
-Info fra årsmøte NJFF AA. 
-NJFF AA planlegger opplæringsjakt på elg i Statskog med base på Karibu. 
 

Jostein refererte innkomne saker siden sist møte. For avlyste aktiviteter har vi fått 
kompensasjon på kr 103 000,- Siden spillemiddelsøknaden er innvilget kan vi 
søke om å få ut 70 % av tilskuddet. Vi håper å få dette ut før ferien. Det har vært 
god fremdrift på dugnadsarbeidet på utbyggingen. 
 Øvrige referat saker ble tatt til etterretning. 
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12/20 Litt om styrearbeid og rollefordeling 

-Velkommen til nye tillitsvalgte 
-Info / gjennomgang om styrende dokumenter. Disse finnes nederst på siden Om 

oss. Nykommer bør lese disse. 
-Info / gjennomgang av nettsiden til NJFF Gjør deg kjent med linkene nedenfor og 

følge med på NJFF og våre sider. 
-Politiattest og varsling.  

https://www.njff.no/organisasjon/sider/njff-og-politiattest.aspx?menuid=5 
https://www.njff.no/organisasjon/sider/Varslingsrutiner-i-NJFF.aspx 
  
Det ble kommentert at det er krevende å drive rekrutering til foreningen, særlig ungdom 
og damer. Vi må prøve å få til andre aktiviteter enn skyting. 
 
13/20 
Sikkerhetsinspeksjon av Solem skytebane JOS 
Iht politiinstruksen skal vi minst 2 ganger pr år foreta inspeksjon av banene med 
rapportering til Politiet. Sjekkliste for det ble sist gjennomgått 11/6 – 19. Et par avvik ble 
rapportert til Politiet. Det har i mellomtiden vært gjennomført fortløpende inspeksjoner 
uten at avvik er notert. Vi må melde fra om at ny inspeksjon er gjennomført og avvik 
lukket. 
 
Sikkerhetsmerker er ordnet og skivevoll på 100 meters banen er ordnet. Jostein sender 
til politiet. 
  
14/20 Oppfølging av saker og aktiviteter i utvalgene. Åpner opp fra 13/5 iht ønske 
fra utvalgene. Se revidert aktivitetsplan 
Runde rundt bordet. Aktiviteter siden sist og planer for kommende arrangementer. 
 
Ungdomsutvalget ved Espen: Det planlegges nå å åpne opp for arrangementer. 
Fiskesommer 19-20 juni ved Ljådalslonene. MOT arrangement til høsten.  
Jaktskytterutvalget ved Jo Åsmund: Trening går som normalt, men stevner er avlyst ut 
året. 
Regnskapet ved Siri: Saldo pr. 09.06.20 er kr 438 868,04 
 
  
15/20 Standplassledere. Godkjenning og behov for nyutdanning og oppdatering? 
 
Utsettes til senere. 
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16/20 Revisjon vedlikeholdsplan for Solem skytebane. 
 
Jostein ajourfører og legger ut på nettsiden vår. 
  
17/20 Priser på ammunisjon. 
Nye innkjøpspriser på ammunisjon. Her er det kommet store prisøkninger. 
	
 Vi justerer ikke prisene på ammunisjon i år. Vi tar det opp som sak i januar 2021	
 	
Generelle regler som vi må følge:	

• Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 
personer.	

• Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom 
personer som ikke er i samme husstand.	

• Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som 
har oversikt over hvem som er til stede. Det betyr at alle som deltar på 
Fiskesommer/familieaktiviteter må registreres for å kunne delta/komme inn på 
området.	

• En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli 
nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og 
smittevern kan følges.	

• Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.	
  
Eventuelt: 
 

• Det ble bestemt at vi vil søke kommunen om et årlig tilskudd til drift på lik linje 
med idrettslaget.  

 
• Det er kommet innspill på at det er behov for en egen kiosk bod. Det hadde vært 

praktisk å ha alt utstyret på ett sted og med kjøleskap. 
Det ble bestemt at vi setter det på investeringsbudsjettet til neste år. Det er et 
positivt innspill, men vi må bli ferdig med det store prosjektet vi nå holder på 
med. 
 

• Fargevalg på nye bygg.  
Det var enighet om at byggekomiteen kan ta valget, men styre er av den 
oppfatning av at det bør være en helhetlig farge på alle bygg på banen. 

 
 
Møte slutt kl. 21 AHG. Referent 


