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Tid: 11. juni 2019 kl. 1800  

Sted: Solem skytebane 

Tilstede: Jostein Vestøl, Espen Dalen, Jo Åsmund Sandåker, Olav Helge Stemkjær, Jan 
Inge Langmyr, Anne Grete Grunnsvoll, Rolf Inge Haugholt og Astrid Haugen 
Gustavson. 

Gjester: Thor Harald Ottersland og Olav Schrøder møtte fra fylkeslaget og Web 
ansvarlig Torgrim Landsverk. 

Saker: 

11/19: Godkjenning av forrige møtereferat og dagsorden. 

 Enstemmig godkjent 

12/19: Referatsaker 

Jostein gjekk gjennom innkomne saker siden sist møte. Disse ble tatt til 
etterretning. 

- Styrende dokumenter er sent til alle standplassledere, for oppfrisking av 
regelverk. 

- Lagsvåpen. Ny hagle for utlån er godkjent registrert i våpenregisteret. 
- Næringssjefen skryter av vår webside, linkes på VISIT Gjerstad. Bidratt til VISIT 

Sørlandet. 
- Kategorisert liste standplassledere og hagledommer. Ligger i perm på banen. 
- Fått 2 nye grasrotgivere, nå til sammen 23 personer. 
- Status nybygg. Justerte tegninger er utarbeidet. Snart klart for søknad. 
- Medlemstall og familiemedlemskap. Verving pågår. Viktig å få nye medlemmer. 
- Fikk 4000,- i kulturmidler fra kommunen. 
- Havarert PC måtte erstattes.  
- Skilting av baner og på banene. Skytetiderskilt laget av JV laminert og montert. 

Fareområdeskilt under utarbeidelse. 
- Jostein har meldt seg på kurs på Flå til høsten. Åpent for andre medlemmer også 

å bli med. 
- Fiskesommer. Blir annonsert 
- To innbrudd på Solem i vinter. Overvåkingskamera er kjøpt inn og blir montert 

når vi tak i ett nytt simkort. 
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Etter referatsaker tok vi runden rundt bordet der pågående drift og nye 
arrangementer ble kommentert. 

- Erfaringer og oppsummering fra Storfjellkarusellen. Jan Inge orienterte. Det blir 
endring på datoer neste år, siden det kolliderer med andre arrangement. De har 
problemer med å drifte nettsiden til Storfjellkarusellen. Torgrim meldte seg villing 
til hjelpe med dette.  

- Erfaringer med Solem skytebane, trening og stevner 2019. Alt har gått greit så 
langt. 

 

13/19: Økonomioppfølging Solem 

- GJFF har gått over til elektronisk betaling på banen. Det kan betales med kort i 
terminal og med VIPS. Det lages nytt forslag til prising på skyting og kjøp av 
ammunisjon. Det ble diskutert om vi har noe lave priser i forhold til andre baner i 
agder. Vi har ligget på det sammen som Sannidal og Kroken lenge. Jo Åsmund 
sjekker med Kroken og Sannidal og vi bør øke prisene noe.  

  

- Kristin orienterte om regnskapsstatus: Saldo kr 822 000,- pr dags dato. 
 

14/19: Web sida vår. 

- Det var enighet om at Torgrim gjør en veldig god jobb med ajourføring av Web 
siden vår. Det er stor aktivitet i laget, så det er mye å skrive om.  
 

15/19: Nytt fra NJFF 

Nytt fra sentralt hold og fra fylkeslaget ved Olav Schrøder og Thor Harald Ottersland. 

- Olav orienterte om nytt i forhold til familiemedlemskap som ble vedtatt på 
landsmøte.  

- Litt om medlemsfordeler. Gunstig pris på fòr hos Dyreklinikken Sør på Stoa.  
- NJFF har fått ny forbundsleder og ny generalsekretær. Det virker til å være veldig 

dyktige folk.  
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- En stor sak som diskuteres på landsplan nå, er forslag om å bygge 
vindmølleparker rundt om i landet. NJFF har engasjert seg sterkt i saken, og 
jobber mot slik utbygging. 
 

- Lokalt: 
- Gjerstad har fått godkjent 6 stk introjakter for ungdom til høsten. Olav Helge 

stiller med hund, og det er behov for flere til å bistå med opplæringsjakt. Det er 
også planlagt tur for ungdom til Nape i Fyresdal første helga i jakta. Oppfordrer 
unge jegere til å melde seg på. 

- Fylkessekretæren oppfordret oss til å etablere «skyteskole» for nye jegere hver 
høst. 

- Olav orienterte videre om oppussing av Karibu. Materialer er kommet opp og 
snekker vil ta fatt på jobben nå 2. halvdel av 2019. Det skal da bli musetitt og nye 
madrasser skal på plass. Alle medlemmer er velkommen til å låne hytta. AAJFF 
har også inne søknad om tillatelse til å sette ut fisk i Karitjenn. Det kan bli behov 
for hjelp av medlemmer til å utføre jobben. 

 

16/19: Gjennomførte aktiviteter og aktiviteter som må planlegges. 

-  Det planlegges åpen dag på Solem 11/8. Det blir kaffe og mat, samt omvisning 
på anlegget. 

-  Abeluka 18/9: «En dag med Gjerstad Jeger og Fiskerforening.»  Jostein vil 
orientere om GJFF, Solem skytebane og teori om skyting. Det blir natursti med 
premier, og eventuelt fiske i Vrangvann. Jostein trenger medlemmer til å hjelpe.  

- Ungdomsutvalget er godt i gang med aktiviteter. Har hatt fiskekveld med 
overnatting, og vil arrangere flere fiskeaktiviteter fremover. Det ble vedtatt å 
sponse unge med reise og camp for de som vil delta på Camp villaks. 

- Jan Inge avslutter dugnaden for våren. Det kom ingen de to siste 
dugnadskveldene. Tar det opp igjen etter ferien. 

- Jo Åsmund trenger godkjenning for å leie inn en gravemaskin til å gjøre noen 
småjobber. Anslag 7 – 8 000 kr. Det var det enighet om at må gjøres. 

- Rolf Inge har fremdrift på utbyggingsplanene. Han nevnte også at det må gjøres 
en flomsikring av brua samt flytte bommen noe nærmere banen. 
 

17/19: Oppfølging av sikkerhetsinstruksen for Solem skytebane. 
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- Jo Åsmund har sørget for sjekk av kontrollskjema som blir sendt inn til politiet. 
Dette må gjøres to ganger i året.  

- Sikkerhetsmerking 
- Barkvoll ved 100 meters banen. Jaktskytterutvalget tar seg av dette. 

 

18/19: Rullering av investering og vedlikeholdsplanen for Solem skytebane. 

Jostein har rullert investering og vedlikeholdsplan. Gjøres fortløpende gjennom året. 

19/19: Hederstegn 

Styret sluttet seg til forslag om å søke om hedersmedalje for utdeling til et av våre 
medlemmer på neste års årsmøte.  

 

	 
Møte slutt kl 20:45 
AHG. 
 

 


