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Tid: 05.02.2020 kl. 1800  

Sted: Gamlebanken 

Tilstede: Jostein Vestøl, Olav Helge Stemkjær, Håkon Helgesen, Jo Åsmund Sandåker 

Camilla Lunden og Astrid Haugen Gustavson. 

Saksliste: 

1/20 Godkjenning av forrige møtereferat 

Godkjenning av dagsorden 

2/20  Referatsaker 

- Rapport 2019 til Statskog og inatur. Vi vil undersøke om det er mulig å få til 
opplæringsjakt på fugl i 2020. 

- Finansiering av nybygg. Avslag fra Gjensidigestiftelsen. Jostein og Per Jørgen 
har vært i møte med banken den 03.02.20. Vi må komme tilbake til et eventuelt 
byggelån når vi har finansieringen i orden. Vi håper å ha nok informasjon/svar i 
løpet av april.  

- Vi har mottatt økonomisk støtte fra flere ordninger i 2019. 
- Vi har søkt om midler via Agder Fylkeskommune til ny kaster på haglebanen. 
- Forespurt Statskog om samarbeid om reparasjon av brukar ved Solem. 
- Tilskuddsordning vannområder 
- Forsikringer. Vi vil innhente nye priser fra andre forsikringsselskap. 
- Nytt jegerprøvekurs våren 2020. 4 påmeldt så langt. 
- Barnas Turlag. 
- Rapport fra Tryta. 
- Grasrotmidler. Brønnøysund har rettet vår forretningsadresse tilbake til 4980.  
- Referat fra Agderkonferansen. Jostein hadde nytte av konferansen. Viktig med 

nettverksbygging. Generalsekretæren var der å snakket om jegeren og fiskeren i 
fremtiden. Vi vil sende innspill til fylkeslagets årsmøte angående MVA 
kompensasjon og innspill på endring av kontingentfordeling. Jostein sender over 
innspill fra oss. 

- Møte med lag og foreninger 2. april. Espen stiller for GJFF. 
 
 
Referatsakene ble tatt til etterretning. 
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3/20 Bruk av Facebook Gjerstad JFF  

Det ble drøftet om det hadde vært fornuftig å endre tilgangen på Facebookside – GFF 

intern. Det var enighet om at vi lar sidene være som de er foreløpig. Jostein sjekker 

med brukerne. 

4/20 Aktivitetsplanen 2020 

Hver enkelt gjennomgår sine planer og opplegg. Det er viktig at alle følger opp sitt 

ansvar i forhold til arrangement og planlegging av disse.  

5/20 Samarbeid om arrangement med Gjerstad kommune 

Jostein holder kontakten med biblioteksjefen angående arrangement/foredrag. Det var 

enighet om at vi ikke kan bruke mye penger på foredragsholder (maks 5 000,- kr).  

6/20 Innkalling til årsmøte  

Årsmøtepapirene er godt som klare. Valgkomiteens innstilling og regnskapet legges ved 

når de er klare. Innkallingen sendes ut i slutten av februar. Det går SMS til 

medlemmene, samt at papirene legges ut på nettsiden til foreningen. 

7/20 Prinsipper for finansiering av nybygg. 

Jostein og Per Jørgen er i dialog med banken vedrørende våre byggeplaner og 

eventuelt behov for byggelån. Vi bør som tidligere diskutert ikke etablere oss med lån, 

men det kan bli behov for et byggelån til vi får utbetalt spillemidler. Vi diskuterte ulike 

alternativer og kostnadsrammer for utbygging. Vi håper å ha mer håndfaste tall til møte i 

april. Kan hende banken likevel vil tilby en kombinasjon lån og støtte. 

 

 

 

 


