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Tid: 30.09.19 2019 kl. 1800  

Sted: Gamlebanken 

Tilstede: Jostein Vestøl, Håkon Helgesen, Kristin Presthagen, Jo Åsmund Sandåker, 
Anne Grete Haugholt og Astrid Haugen Gustavson. 

Saksliste: 

20/19: Godkjenning av forrige møtereferat og dagsorden. 

Dagsorden og referat fra styremøte 11.06.19 ble godkjent. 

21/19: Referatsaker 

- Fått enda en ny lokallagspartner Haugholt Anleggsservice AS. Skilt på plass. 
Skiltingen ferdig. 

- Kamera på plass 
- Midler, mulighet for 200.000,- fra ulike ordninger. 
- Politiet noterte meldte mangler på lagets våpenkort. JÅS følger opp 

sikkerhetsmerke / vollen. 
- Frifondrapport 2018 – 2019 er sent. 
- RTA hentet restavfall etc. 
- Introjakt 
- Kursrapport org. kus Flå 
- Storviltprøven, erfaringer 
- Mulig samarbeid med Statskog 
- Mulig samarbeid med Abel 
- Jaktskytterskole, Jakt og fiskeskole 
- MOT 

 

Jostein orienterte om hendelser siden forrige møte. Referatsakene ble tatt til 
etterretning. 

22/19: Aktiviteter som må planlegges i høst og neste år.  

Det ble gjort noen endringer i aktivitetskalenderen. Ligger ajourført vedlagt referatet. 
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23/19: Status nybygg og veien videre 

Det er sendt søknad til Gjensidigestiftelse, Olav Thon stiftelsen og tippemiddelsøknad. I 
løpet av våren 2020 vil vi få svar på tippemiddelsøknaden. Det er gjort endring i søknad 
om tippemidler, siden det ble oppdaget at deler av tiltaket hadde fått tippemidler ved 
forrige utbygging. Lagets egenandel vil derfor bli større enn først antatt.  

Håkon ønsker at styret blir forelagt endelig kalkyle på utbyggingskostnader før oppstart 
av arbeidet. Det bør gjøres nytt styrevedtak for bruk av lagets andel av 
utbyggingskostnader. 

Dette var det enighet om i styret. 

24/19: Æresmedlemskap Gjerstad JFF 

Forslag om tillegg i § 3 / årsmøtesak:  

« Forslag om æresmedlemskap i Gjerstad JFF skal begrunnes skriftlig og sendes til 
styreleder. Styret behandler forslaget og har fullmakt til å utnevne 
æresmedlemmer.  Slikt medlemskap kan gis til personer som har gjort en særlig 
fortjenestefull innsats for å fremme foreningens formål iht § 2. Utnevningen gjøres kjent 
og med overrekkelse av diplom og blomster på årsmøte, dagsorden punkt 13.»  

Et slikt tillegg er iht de avklaringer vi har gjort. Vi kan dermed ajourføre vedtektene etter 
årsmøte hvis lovlig utren ny godkjenningsrunde av vedtektene sentralt. 

Det var enighet i styret om å legge frem ovenstående tillegg til årsmøtet.  

25/19: Litt om vår kultur, behov for utvikling, omstilling og folk som vil bidra. 

Styret er fornøyd med at styrende dokumenter er gjennomgått og synlige for de som 
drifter banen. Jostein er opptatt av at instruks for Solem skytebane blir fulgt, og at vi får 
skilting av fareområder på plass. 

Etter innføring av kortbetaling/vips ved skytetrening, er det bedre kontroll av 
økonomirutiner. 

Håkon kom med innspill til styret om at vi bør vurdere å gi utvalgslederne større 
økonomisk spillerom etter fremlegging av investeringsplan. Økonomiansvar i de ulike 



Gjerstad	Jeger-	og	Fiskerforening	 						 
	 
	

	

	
Nær	deg	hele	livet	 	 	

	

utvalg blir tydeliggjort og utvalgslederne vil kunne ta stilling til mindre utbetalinger uten å 
måtte kontakte styreleder.  

Det var enighet om at dersom vi går for en slik løsning, må vi bli enige om en ramme for 
2020. 

26/19: Nøkler til Solem 

PJE ønsker at styret vurderer regler for hvem som skal ha nøkler og hvilke nøkler til 
Solem. Han ønsker også avløsning fra nøkkeljobben.  

Jaktskytterutvalget ved Jo Åsmund tar hånd om dette, og finner en god løsning for utlån 
av nøkler. De ordner også med ny kontaktperson for nøkkelutlån. 

 

Møtet slutt kl 20:30 

AHG. 


