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Referat fra styremøte 14.06.2018 kl. 19:00 ved Gjerstad Frivilligsentral, 
Gjerstadsenteret. 
 
Tilstede var: Jostein Vestøl, Kristin Nygård Prestehagen, Anne Grete Grunnsvoll, Martin 
Flaten og Anette Kveim. Per Jørgen Eskeland var invitert til møte. Vi fikk også besøk av 
fylkessekretær Olav Schrøder.  
 
 
Saksliste og innkalling godkjent. 
Gjennomgang av innkommet post samt andre referatsaker. 
 
- Martin informerte om MOT arrangementet som er satt til 24.august. 
- Det er ingen aktivitet på skytebanen pga. tørken. 
- Dame- og ungdoms- gruppa har søkt midler hos NJFF. 
- Ungdomsgruppa har arrangert fiskedag for gruppa. De har også sammen med fiskeutvalget, 
arrangert en fiskedag for familier.  
 

Saksliste 
 

07/18 Fylkessekretær Olav Schrøder i NJFF Aust- Agder informerer og 
utfordrer. 
- Årsmøtet i NJFF skal avholdes i november 2018. 
- Agder konferanse i januar 2019. Schrøder håper det vil møte noen fra Gjerstad. 
- «Jeg er her for å hjelpe dere», sier Schrøder. Bare å ta kontakt. 
- Anbefaler at vi bruker sosiale medier aktivt.  
- Kurssenteret i Flå blir for NJFF for dyr å drive. 
- Det skal arrangeres en fiskehelg for ungdom på eiendommen til Ugland.  
Info kommer. 
- AAJF har ca. 3 000 medlemmer. Som medlem får du 20% rabatt hos Jakt og Friluft i 
Arendal. 
 
 

08/18 Våre utfordringer og forbedringsbehov. 
 -Bruk av web siden og FB. PR og omdømmebygging. Bruk av media/presse. 

Schrøder informerer om at de har fått spillemidler som skal brukes til opplæring på 
bruk av nettsider og FB. I november skal det være samling på Holt, med opplæring i 
bruk av disse medier. Viktig at vi bruker disse mediene aktivt ved ethvert arrangement 
og aktivitet. Sammen med et eller flere bilder, blir eks. vis nettsiden mer attraktiv å 
lese/bruke. Anne G. reiser til Holt på kurs. 
 
-Sponsorer.  
Noen må jobbe med dette. Sponsorene må oppleve at de får noe igjen. Se mail fra 
Håkon:  
«Vedlegger noen tanker rundt sponsorarbeid som jeg ønsker at dere diskuterer:  
Alt 1 - Som i dag:  
I dag er sponsormidlene rene "tigger-midler", hvor det eneste vi kan tilby er profilering 
av merkevaren på våre anlegg, arrangement og nettsider.  
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For 2018 har vi bare Østre Agder Sparebank, som gå inn med 50 000,-. Denne varer 
bare for 2018, og må eventuelt reforhandles til høsten.  
I 2017 hadde vi i tillegg Haugholt anleggsservice, Trydal Maskin og Eurospar, men 
alle disse gikk ut i 2017 og det er ikke lagt noe arbeid i å forlenge disse.  
 
Alt 2 - Tilby "noe mer" 
Hypotesen er at GJFF kan få inn høyere enkeltbidrag og også tiltrekke seg flere 
selskaper dersom vi kan tilby noe mer enn tradisjonell profilering av merkevaren.  
Et alternativ er å kombinere en pakke med konferansefasiliteter sammen med 
Heimat/Lyngrillen og opplevelser som skyting eller fisketurer etc.., med middag fra 
Heimat/Lyngrillen/Eurospar med overnatting i tretopphyttene.  
Sponsoratene fra Heimat/Lyngrillen/Eurospar blir da gratis leie av 
konferanselokaler/middag, Tretopphyttene stiller x antall overnattinger til disposisjon 
for GJFF, mens den som tilfører kapital vil forhåpentligvis øke interessen for å sponse 
GJFF og bidra med et høyere beløp enn vi kan få inn totalt ved alternativ 1. Dette 
alternativet fordrer at noen hos GJFF stiller som fasilitatorer for opplegget, skyte-
instruktører, fiskeguide etc... Så dette er noe vi må ville dersom vi skal forsøke å 
"selge" denne pakken til mulige sponsorer.  
Gleder meg til å høre utfallet av diskusjonen, den legger litt premissene for hvordan vi 
skal jobbe med sponsorarbeidet fremover.» 
Vi får i dag kr. 50 000 fra Østre Agder Sparebank. 
 
-Rekrutering av medlemmer, personer til verv og andre ressurspersoner. 
Vi har fått blokker som skal brukes til innmelding av nye medlemmer. Det skal lønne 
seg å være medlem av GJFF.  
Torgrim Landsverk er interessert i å ta tak i nettsiden vår. Han vil hjelpe oss med 
publisering og få ut info og saker til medlemmene. Jostein gir ham tilgang.   
 

 -Skytterhus/klubbhus. 
Ønske om å få overbygg på standplass leirdue skyting. Tippemidler bør gå til dette. Vi 
må selge jakthytta og bruke disse pengene som egenandel. Når det gjelder strøm til 
Solem skytebane og Skorva hyttefelt, er dette noe som ligger langt frem i tid. 
 

09/18 Karibu. 
Tryta ville selge Karibu. AAJF har kjøpt hytta med tanke på at medlemmer kan bruke 
denne. Hytta trenger noe renovering. Vannet ved hytta må kalkes. 
 

 
10/18 Styregodkjenning av skyte- og standplass ledere. 

Jo Åsmund presenterer kompetansekrav/innhold i kurs og opplæring av skyte-
ledere. 
Jo Åsmund hadde forfall til styremøte. Det skal lages en liste over hvem som kan, og 
skal være ansvarlig v/arrangement og treninger på Solem. Lista skal godkjennes av 
styret. De som arbeider med barn og unge må vise politiattest. 

 
11/18 Skyte-simulator. 
 Legges på is. 
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12/18 Salg av jakthytta – skilting 
 Jostein gjennomgår prosessen hittil, status og planer for salgsjobben. 
 JV har ryddet og kastet søppel og reparert noen dører på hytta.  
 Det venter mye jobb for evt. nye eiere. Vi selger hytta sik den står.  

Ligger for salg på Finn.no Visning fredag 16.06.18. Har ingen avtale. Visning igjen i 
august. 
 

13/18 Gjerstad-skog utvalget. 
Tom Henry Valle har av personlige grunner, trukket seg som leder av utvalget. 
Valgkomiteen er informert. Utvalget har liten aktivitet. Setter utvalget på vent til ny 
leder er funnet. 
Introjakt:  
Hare - 28.10.18. og 11.11.18. 
Rådyr – 04.11.18. 
Info om dette legges ut på nettsiden innen 1.juli. 
En stor takk til Tom Henry for hans innsats i utvalget. Han har også i år hatt styring 
med fiskedagene. 
 

14/18  Drøfting vedr. utleie/ andre brukere av Solem skytebane. 
 Drøfting av vår praksis vedr. utleie og bruk av Solem skytebane. 

Diverse bedrifter bruker skytebanen, team building. Dette krever folk m/ erfaring og 
kunnskap for å få til. Sikkerhet kommer først. Her kan vi få inn en del kroner. Vi må 
sette av datoer der vi tilbyr eller får forespørsel. Mai- juni er hovedsakelig de mnd. 
som er aktuelle. Vi kan lage opplegg på datoer og prise dette deretter. Faste priser på 
opplegg etter hva dette skal inneholde. Dette henger også sammen med sponsor 
spørsmålet. 
 

15/18 Drøfting vedr. utgifts refusjon for aktiviteter i utvalgene. 
Drøfting av vår praksis vedr. støtte til sosiale aktiviteter i gruppene, delvis 
kostnadsrefusjon. 
Utvalgene har fått fullmakt til å bruke kr. 10 – 20 tusen pr. år i sosiale aktiviteter. 
 
Ordinært møte avsluttet kl. 22:30. 
 

 
 

 
Ref Anette Kveim, sekretær. 
 
 
 
	 


