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Referat fra styremøte 13.09.2018 kl. 19:00 ved Gjerstad Frivilligsentral, 

Gjerstadsenteret. 
 

Tilstede var: Jostein Vestøl, Jo Åsmund Sandåker, Martin Flaten, Håkon Helgesen og Anette 

Kveim.  

Per Jørgen Eskeland og var invitert men møtte ikke.  

Forfall: Kristin N. Presthagen. Anne Grethe Grunnsvoll hadde meldt forfall til 1. halvdel av 

møte. 

 

 

Saksliste og innkalling godkjent. 

Gjennomgang av innkommet post samt andre referatsaker.  

Runde rundt bordet: 

- Ungdomsgruppa v/Martin:  

Har hatt MOT kveld på Solem skytebane med ungdomsskole elever. Noen nye 

ungdommer er interessert i å starte opp. Har foreslått å flytte MOT arr. fra høst til vår. 

 

- Jaktskytterutvalget v/Jo Åsmund: 

Skyteprøva hver onsdag fra ferien og frem til 19.09. + leirdue skyting. 

På skytebanen kan det betales med kort og VIPPS. Vipps konto åpnet på org.nr.  

Søker om stevner i Storfjellkarusellen. 

 

Leder: 

- Avtale om fiskerett, Jostein har sendt e-post til alle grunneierne ang fiskerett i vann i 

øvrebygda. 

Statskog vil ha opplysninger ang. inntekter på fiskekort. Nye fiskeavtaler m/Statskog. 

- Vi må ta vannprøver i vannene. Jostein sender prøver. 

- Arkiv. Jostein har fått gamle protokoller som vi spør historielaget om å arkivere. 

- Nettsiden: Torgrim Landsverk har tatt på seg ansvaret og er godt i gang med arbeidet. 

- Bjørnstad jakthytte er til salgs. En kjøper er interessert og har lagt inn et bud. Styret er 

enige om en minstepris på kr. 130 000. Styret gir Jostein salgs-fullmakter. 

- Opprydding på gamle skytebanen på Moen. Må fjerne betongplate. Trydal Maskin AS 

er satt på saken. 

- GJFF har mange e-postadresser, post- faktura- stevner. Styre er enige om at det holder 

med en e-postadresse og bestemte oss for å beholde post@ 

- Deltagelse på «Brokelandsheia-dagene» neste år med stand. Nedstemt. 

- Jostein kjøper en ekstern hard- disc. 

- Villaksens år. Dette er ikke aktuelt for oss. 

 

Saksliste 

 

16/18 Sponsorarbeid, søknad om støtte, rapportering, mottatte midler, 

driftsresultat hittil i år.  
- Driftsresultatet hittil i år viser et overskudd på kr. 30 000. 

- Mottatte midler: Damegruppa har mottatt noe og har også sendt en søknad. 

  Ungdomsgruppe har ikke mottatt eller søkt om midler.  
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Jaktskytterutvalget har ikke mottatt eller søkt om midler. 

Jostein vil sondere terrenget ang. midler vi kan søke på. 

- Sponsormidler: Fra forrige møte, alt. 2. Håkon kontakter aktuelle aktører. 

- Skyte-ledere: Lista over skyte-ledere er ikke klar, men er under utarbeidelse. 

- HMS: Dette kommer vi tilbake til senere, da dette er et møysommelig arbeid. 

  

 

17/18 Høstens introjakt og disponering av jaktkort i Statskog. 
-Vi har fått tilskudd kr. 3 000 pr. pr. jakttur slik: 28.10. Hare. 04.11. Rådyr.   

 11.11 Hare. 

Vi får jaktkort fra Statskog, hare og rådyr. Disse får vi mot at vi organiserer 

opplæringsjakt. Viktig at vi får rekrutter til å delta på de oppsatte datoene.  

Opplæringsjakta starter 12.10. – 23.12. 5 hare og 5 rådyr. 

Dette vil bli annonsert. 

 

18/18 Revisjon/ ajourføring av vedtektene. Profilering. 
Gjennomgang av forslag til reviderte vedtekter. Noen endringer i forhold til forslaget. 

Styre er enige om forlag til endring. 

Jostein reinskriver vedtektene slik styre er blitt enige om, og sender dette til 

styremedlemmene. 

Forslag til endring av vedtekter legges frem for årsmøte i mars.  

 

 

19/18 App til kjøp av fiskekort. 
Styre er enige om at vi ikke går for kjøp av app nå, da fiskekort fortsatt kan kjøpes 

lokalt og Inatur. 

 

Ordinært møte avsluttet ca. kl. 21:00. 

 

Innsatsmedalje: Vi informerer om dette i årsmeldingen og inviterer medlemmene til å 

komme med forslag. 

 

 

Ref Anette Kveim, sekretær. 

 

 

 

  


