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Referat fra styremøte 15.11.2018 kl. 19.00 på Frivillighetssentralen  
  

Styremøte ble avholdt på Frivillighetssentralen på Gjerstadsenteret.   
Tilstede var: Jostein Vestøl, Elin Vegerstøl, Kristin Presthagen, Jo Åsmund Sandåker, Martin 
Flaten, Per Jørgen Eskeland og Håkon Helgesen  
  
Saksliste og innkalling godkjent.  
  

Saksliste  
20/18 Oppfølgingssaker  
21/18 Utkast – Innkalling til årsmøte med årsmøtepapirer  
22/18 Overbygg standplasser haglebaner Solem skytebane  
23/18 Friluftsliv – Bekkerensk  
  

Referat  
  20/18 Oppfølgingssaker  
Internkontroll for Solem Skytebane  
Jostein Vestøl la frem forlag til “Internkontroll for Solem Skytebane”   
  
Styre gav innvendinger på at sikkerhetskravet var noe vidt formulert. Krav gjennom 
politigodkjenningen er rundt standplass og standplass ledelse. En bør moderere ordbruken 
innenfor dette avsnittet.   
  
En bør også moderere styrets krav til innsikt i gjeldende dokumenter for Solem skytebane. Ikke 
hensiktsmessig at alle styremedlemmer kjenner disse reglene i detalj. Her sitter leder og leder for 
jaktskytterutvalget som har et hovedansvar ovenfor disse reglene og bestemmelsene.  
  
Instruks godkjennes med de justeringer som nevnes.   
  
Fullmakt gis Jostein Vestøl, Per Jørgen Eskeland og Jo Åsmund Sandåker å justere instruks på 
bakgrunn av diskusjonene i styret.   
  
  
Opplæringskrav for standplassledere   
Jo Åsmund Sandårker la frem forslag til opplæringskrav og liste over godkjente 
standplassledere.   
Standplasslederkurs er tilstrekkelig formalkrav.   
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Styret har ikke behov for å være overdommer i forhold til jaktskytterutvalgsleders avgjørelse på 
godkjenning av standplassledere.   
  
Instruks godkjennes med de justeringer som nevnes.   
  
Instruks for Solem skytebane  
Jostein Vestøl la frem revidert instruks for Solem skytebane.   
Eneste justeringer er for å ivare ta GJFF som eneeier av anlegget, altså justert bort Gjerstad 
Skytterlag.   
Jostein og Per Jørgen koordinerer mindre justeringer for oversendelse til Politiet  
  
Instruks for jaktskytterutvalget  
Jostein Vestøl la frem forslag til revidert instruks for jaktskytterutvalget.  
Punkt 3 justeres i forhold til diskusjon rundt opplæringskrav for standplassledere. Ikke behov for 
egne opplæringskrav og styret skal ikke være overdommere.   
Punkt 4, styret og årsmøtet har ikke behov for å godkjenne arbeidsplan.   
  
Instruks godkjennes med de justeringer som nevnes.   
  
Liste over godkjente standplassledere  
Jo Åsmund Sandåker la frem liste over godkjente standplassledere i GJFF.   
Styret ønsker at personer med uspesifisert godkjenning følges opp slik 
at informasjonenen fremstår korrekt.   
Styret tar listen til orientering  
  
Resultater  
Kristin Presthagen orienterte om økonomien.   
Resultatene er bra. Ca 170 000,- i pluss  
Styret tok resultatene til orientering.   
  
21/18 Utkast – Innkalling til årsmøte med årsmøtepapirer  
Jostein Vestøl la frem forslag til innkallelse og de formelle papirer som skal styregodkjennes før 
årsmøte.   
Endring av forretningsens vedtekter  
Endring av forretnings vedtekter må godkjennes på årsmøte.   
Justeringer av dagens vedtekter ble behandlet i styret.   
Styret ønsker følgende justeringer fra det forslag som ble presentert:   

• Få inn jaktskyting under forretningens formål. 	
• Under styrets plikter: Ivareta god internkontroll 	
• Under forretningsutvalg: Jenteutvalg –> Kvinneutvalg 	
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• Jaktskytterutvalg: justere plikter i punkt 2 og 3.  	
  
Årsmelding 2018  
Styret godkjenner forslag til årsmelding med mindre tekstlig og fakta korrigeringer.   
  
22/18 Overbygg standplasser haglebaner Solem skytebane  
Per Jørgen Eskeland orienterte om saken.   
Jaktskytterutvalget har over noe tid sett på mulig finansiering og bygging av overbygg på våre 
haglebaner, lagerbygg samt forbedringer av publikumsområdet.   
Styre godkjenner anbefalt eierstruktur med;  
Prosjekteier: Styret i GJFF  
Styringskomité: Astrid Haugen Gustavsson og Ole Arthur Løite  
Byggekomite: Per Jørgen Eskeland, Jo Åsmund Sandåker, Tom Jakobsen, Kristin 
Nygård Presthagen, Anne Grethe Grunnsvoll og Jostein Vestøl  
  
Byggekomiteen bearbeider prosjektideen for overbygg på haglebanene, oppgradering 
av publikumsområdet samt lagerbygg iht behov.  
Byggekomiteen gjennomfører forprosjekt med utarbeidelse av prosjektbeskrivelse med kalkyle, 
mulig finansiering og framdriftsplan. Anbefalinger legges fram for styringskomiteen som gir sine 
vurderinger til prosjekteier.   
Det avsettes 30 000,- til å gjennomføre forprosjektfasen.   
  
23/18 Friluftsliv – Bekkerensk  
Jostein Vestøl orienterte om to saker som er blitt forespurt GJFF:   
Tilrettelegging for skiløype fra Drivheia til Felle  
Det er kommet ønsker om at GJFF kan tilrettelegge for skiløype fra Drivheia til Skåli (på Felle). 
Saken ble kort diskutert, hvor styret støtter ideen.   
Men inngrepet er såpass stort både økonomisk og naturmessig at enn må sikre driftsmodell.   
Josten Vestøl for mer informasjon om saken før den eventuelt legges fram ved en senere 
anledning.   
  
Bekkerensk  
Det ble luftet idee om gjennomføring av bekkerensk mellom Tegårsvann og Steinsvann.   
Jostein orienterte om ide og mulig prosess videre. Saken fremlegges til beslutning ved en 
senere anlending.   
  
  
Håkon	Helgesen	 
Nestleder/referent 


