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Sak 7: Årsmeldinger 

 

Årsmelding fra Leder 

Styret i TJFF har i 2020 bestått av: 

Leder: Håmund Brochmann 

Nestleder/sekretær: Karl Egil Nylen 

Kasserer: Tonje Ch. Wegger 

Rifleutvalg: Yngve Larsen 

Hagleutvalg: Marius Larsen 

Sportsskyttere: Atle Haugenes 

Jaktutvalg: Martin Andersen 

Juniorutvalg: Martin Andersen 

Vedlikeholdsutvalg: Egil Haugen 

Styret har siden årsmøtet i 2020 avholdt 6 styremøter. 

Antall medlemmer pr 31.12 2020 er 395. Det er en økning på medlemmer fra 31.12.2019. 

2020 ble et utfordrende år også for Tvedestrand JFF. Vi kom, etter nedstengingen i vår, i gang 
med både rifle og hagleskytingene, med nødvendige tilpasninger til gjeldene coronaregler. På 
grunn av dette har aktiviteten i ungdomsgruppa dessverre vært litt redusert. Selv om oppmøtet 
på skytingene nok har vært litt lavere enn det pleier, er det mange som også i år har stått på og 
gjort en flott innsats som vakter på banen. Det er også blitt gjort mye jobb med oppgradering av 
standplass på riflebanen, hugging av trær, bygging av tak over nye containere osv. I år er 
planen å ferdigstille arbeidet med ny compacbane. Der gjenstår det mange timer, og vi 
oppfordrer alle til å stille på dugnad. Det har også vært utfordrende år økonomisk, men vi har 
allikevel klart oss ganske bra, og ender opp med et greit resultat.  

Mer detaljerte årsmeldinger kommer fra de enkelte utvalgene. 

Håmund Brochmann 

Leder TJFF 

 

 



 

Årsmelding Sportsskytterutvalget 

Årsmelding sporting-utvalget 2020 

2020 sesongen har som for alle andre vært preget av Corona-situasjonen. Det ble en sterkt 
redusert vårsesong, både når det kom til trening og konkurranse-skyting. Heldigvis så «løsnet» 
det litt i løpet av sesongen, slik at vi kom i gang med konkurranser, og treninger fra midten av 
mai. Dette da med alle coronatiltakene som vi er blitt vant med etter hvert. 

NM i lerduesti som skulle blitt avholdt i Målselv måtte dessverre avlyses men øvrige 
konkurranser som Beretta Norgescup i lerduesti, samt NM Compak Sporting, og NM Fitasc 
Sporting ble avholdt. Det var god deltakelse fra TJFF i samtlige av disse.  

Det nevnes her følgende gode resultater: 
Marius Sørensen nr 7 sammenlagt i Beretta norgescup lerduesti 
Per Jørgen Eskeland gull i klasse V65 under Nm Compak Sporting på Løiten 
Marius Sørensen nr 6 totalt under Nm Fitasc Sporting i Eidanger. 
 
Fylkesmesterskapet i leirduesti ble avholdt på Østerå i august. Fylkesmester ble Simen Torgersen 
fra Tjff. 
 

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvordan sesongen 2021 vil bli, men vi håper at vil vende 
mer tilbake til normalen i løpet av året. Det kommer til å bli arbeidet mye i forbindelse med den 
nye Compak banen på Østerå, og målet er at den skal stå ferdig i løpet av våren. Vi vil dermed 
ha et enda flottere anlegg og mange flere muligheter i Østerådalen når denne står ferdig. 

 

For sportskytter-utvalget: 

Atle Haugenes 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning Ungdomsutvalget. 

Ungdomsutvalget har bestått av Martin Andersen (leder), Ole Rino Sterk-Hansen og Jimmy 
Frank Nielsen. 

Pga korona situasjonen som kom her til landet rett før vi hadde tenkt å starte opp, så ble det 
veldig lite aktivitet i Ungdomsutvalget i år. Det er vanskelig med såpass unge ungdommer på 
skytebanen og skulle hjelpe og sikre at sikkerheten ivaretas, når man skal minimum holde 
1meters avstand.  

Men det ble også i år holdt Fiskesommer arrangement på Fururøya med overnatting, selv om 
Kystkulturuka ikke ble noe av i år og dette er noe vi ønsker å fortsette med.  

Så var det jakt i Presteskogen en helg i november, der deltok det ganske mange ungdommer. 
Og uttelling ble det også begge dager. (mer om det ligger over i rapport fra jaktutvlget)  

Hilsen, Martin Andersen 

Årsmelding for Traputvalget 

Utvalgets representanter:  
 
Marius Clüver Larsen, Pål Sørensen, Roar Haraldsen, Kenneth Mjåland, Knut Erik Skjolden, 
Roy Vidar Nilsen, Arne Stensland, Patrik Hedman, Stein Ørnulf Nilsen 
 
Sesongen 2020 ble åpnet tirsdag 11. Februar.  Etter dette holdt vi åpent hver tirsdag med 
meget god deltagelse både av klubbens faste sportsskyttere og også mange nye 
førstegangsskyttere. Dessverre så ble denne vinterskytingen ganske kortvarig da vi 12.Mars ble 
nødt til å stenge banen grunnet covid-19. Vi har da gjennom hele sesongen fulgt alle 
retningslinjer gitt fra FHI og NJFF.  
 
Banen ble åpnet for trening igjen 19.Mai, dog med restriksjoner og retningslinjer fra FHI. 
Samtlige funksjonærer og deltakere ble informert om dette, og treningene kunne derfor 
avholdes som normalt med de nye retningslinjene.  
 
Mye nytt i TJFF i 2020, nytt duekort system samt izettle betalingsløsning ble installert og satt i 
drift slutten av februar. Dette forenkler treningskveldene til funksjonærene betraktlig, samt mye 
enklere for kasserer og holde oversikt. Duesvinnet tror jeg også vi kommer til å se en klar 
nedgang i over tid ved overgangen til duekort.  
 
Lørdag 8.Februar ble det arrangert dameskyting på Østerå, dette ble et meget vellyket 
arrangement med godt oppmøte og flere som denne dagen prøvde hagle og rifle for første 
gang.  
 
Onsdag 3.Juni arrangerte TJFF et uhøytidlig kveldsstevne hvor vi kombinerte både trap og 
kompak skyting. Dette ble meget vellykket og nesten 30 skyttere tok turen til banen vår denne 
kvelden. TJFF´s Marius Sørensen tok denne kvelden en imponerende seier med hele 74/75 
treff!  
 



Stevner som er avholdt 2020 i traputvalgets regi:  
 
- Nordisk trap 25-26 April. 
Dette dobbelstevnet ble avlyst grunnet covid-19 

- Nordisk trap 13-14 Juni. 
Lørdagens stevne ble her avholdt som fylkesmesterskap. Her tok Knut Erik Skjolden gull, Stein 
ørnulf nilsen sølv og Roar Haraldsen bronse.  
- Nordisk trap 1-2 August.  
- Jegertrap 20. September.  
Dette stevnet ble også avholdt som årets klubbmesterskap, og her var det i år Roy Vidar Nilsen 
som gullet, Karl Egil Nylén tok sølv, mens undertegnede tok bronse.  
 
Siste offisielle treningstirsdag ble avholdt 27. Oktober. Stort sett veldig god deltakelse på 
treningene gjennom hele høsten. Vi har ingen avtaler om snøbrøyting i TJFF grunnet store 
kostnader, så det har derfor ikke blitt avholdt faste treninger på tirsdagene gjennom vinteren. 
 
Det er blitt avholdt litt møter og dugnader i forbindelse med klargjøring til stevnene vi har 
arrangert. Dugnadsånden har vært meget god, og vi har fått gjennomført samtlige stevner uten 
nevneverdige problemer. Vil i den forbindelse få lov til å takke samtlige utvalgsmedlemmer for 
all god hjelp gjennom sesongen. 
 
Vil avslutningsvis minne om at vi ønsker alle nye skyttere og jegere hjertlig velkommen til 
anlegget vårt i Østerådalen. Vi har dyktige og erfarne skyttere i klubben vår som mer enn gjerne 
deler av sin kunnskap slik at treffprosenten forhåpentligvis blir høyere både på banen og ute på 
jakt.  
 
 
Leder for traputvalget 
Marius Clüver Larsen  
 

Årsmelding Vedlikeholdsutvalget 

Det har skjedd litt i 2020, selv med den noe spesielle situasjonen vi alle har vært i.    

Det er som alltid blitt utført klipping av gress og litt rydding av kratt.  

Vi har fjernet flere av trærne mellom rifle og skeetbanen. Vi begynner å se resultatet av 
planene, om hvordan vi vil at det skal se ut på og mellom banene våre 

Det er blitt investert i en kontainer til nede ved haglbanene, og det bygges tak over disse slik at 
kondensen i kontainerne skal bli minimal 

Vi hadde en dugnad med litt rydding i vår, med et egentlig ganske begredelig oppmøte. Kun de 
vanlige ildsjelene. Vi må gjøre et forsøk på å bli noe bedre der, slik at ikke de som gjør en 
innsats går lei av at de hele tiden er alene om det. Dugnaden vi har pleid å ha om høsten utgikk 
i år. Styret tappet av vannet og vi lot det være med det 



2020 et spesielt år med noe vedlikehold og litt nybygg som alltid 

Vi håper på et fantastisk 2021 og dugnader som det virkelig står respekt av. For dere som lurer 
på hva vi gjør på dugnad, så jobber vi litt og griller mat, drikker kaffe og løser alle problemer. 

 Vi er veldig heldige som har så mange ildsjeler som fikser opp i det meste 

Hilsen, Egil Haugen 

Årsmelding rifleutvalg 

Storvilt prøve skyting har fått en annen vri i 2020 pga Korona.  
Siden jegere kunne bruke prøven for 2019 så har pågangen vært meget lav i 2020. Men vi 
startet opp 28. mai med nye betalings metoder, oppgraderte skiver og skjermer. 
 
Men en enda viktigere del er at det er gjort noen oppgraderinger på standplass. Vi har laget 
skillevegger mellom hver standplass. Dette gjør det mer komfortabelt for skytterne som 
slipper varme tomhylser fra naboen, og ikke minst er disse skilleveggene MEGET 
støydempende. Følelsen av å ikke bli ‘’beglodd’’ når man er på standplass gir en god 
følelse. Det har vi fått BARE positive tilbakemeldinger på oppgraderingen som er gjort. 
 
Vi har også bygget om påmeldings skranken. Her har vi satt opp en vegg med 
lyddempende vindu. Da kan personen i påmeldingen sitte fint uten å få smellen rett i 
ansiktet mens man skal betjene skytterne før og etter skytingen. Vi er ikke ferdig med 
denne jobben, men vil få dette ferdig i løpet av 2021.  
 
Stevner:  
 
Vi måtte avlyse Elg stevnet som skulle vært i mai pga. Korona situasjonen. Alt var så uklart 
og nytt så det var ikke lett å vite at vi klarte å få dette til på en forsvarlig måte. 
 
Men i august avholdt vi sakte elg stevnet med veldig bra oppmøte. 17 skyttere. Noen 
prøvde dette for første gang til og med.  
Den laveste poengsummen var faktisk på hele 72 poeng.  
 
Vi hadde bare 2 klasser. Sporter og Jeger.  
 
3 skyttere stilte i sporter klassen. Den ble vunnet av Marius Sørensen fra TJFF med 98 p. 
 
I jeger klassen var det hele 14 skyttere. Knut Arne Selaasdal fra Vegårshei JFF vant med 
96p. 
  
Hele 13 skyttere ventet til vi var ferdig så vi kunne ha en ekstra konkurranse på tampen.  
Vi hadde duell skyting. Der var det Jan Aage Brekke fra TJFF som dro det lengste strået. 
 
Vi ser fra til et bedre år i 2021 
Mvh Yngve Larsen for rifle gruppa.  
 



ÅRSBERETNING JAKTUTVALGET 

Jaktutvalget har også i 2020 bestått av Jan Arne Martinsen, Ole Kr. Strandene, Elling Vidar 
Andersen, Ole Rino Sterk-Hansen og undertegnede. Mesteparten av aktiviteten for jaktutvalget 
består i å administrere hundetreningsterrenget og jaktterreng vi leier og selge jaktkort i disse, 
samt organisere aversjonskurs mot sau. Vi har fortsatt dessverre fortsatt ikke klart å få tak på 
noe terreng som kan erstatte det vi hadde i Ormvasslia for en del år siden nå. Vi ønsker fortsatt 
at medlemmer kommer med tips, dersom noen skulle høre om noe tilsvarende terreng som er til 
leie. 

Vi arrangerte også i høst for fjerde gang, en helg med intro jakt på Dypvåg. Dette var for 
førstegangs jegere og ungdommer og vi hadde to dager med revejakt fra morgen av og 
rådyrjakt etter lunsj. Trivelige jegere var med denne helgen, både uerfarne og de med mange 
timer i skogen. Reven var nok i området, men fant det ikke denne gangen. Men rådyrene var 
ikke vanskelig finne og utpå ettermiddagen fikk vi skutt et rådyr. Heller ikke på søndagen var 
reven å finne, men med flere gode rådyrhunder skulle det vel være mulig å finne noe. Og det 
stemte, men det vise seg at det var ikke noe rådyr som dukket opp i skogkanten, men det var 
en hjort som dukket opp, det kan vi også skyte der, så vi fikk felt tidenes første hjort i regi av 
TJFF sin historie, som jeg vet om. (Her må noen rette meg om jeg tar feil). Det ble fyret opp bål i 
løpet av dagen og det var pølse til alle mann. 

                        

 



Hundetreningsterrenget blir fortsatt godt besøkt. Det er stadig nye personer som oppdager 
denne fine muligheten til å få luftet hundene sine. Særlig om sommeren så får utvalget ofte 
henvendelser fra hundeeiere som ønsker å benytte seg av området.  

Aversjonsdressur mot sau er også i 2020 gjennomført, med noenlunde samme antall hunder 
som de to siste årene. Ca 10-12 hunder, hvor noen skal kun ha re trening og noen ikke har vært 
testet på sau tidligere.   

Vi vil som tidligere oppfordre folk til å melde fra om hunder i foreningen som utmerker seg i god 
tid før årsmøtet, for å få med dette i rapportene, men det ikke for seint å ta dette opp på 
årsmøtet også dersom noen vet om noe.  

Økonomien av aktivitetene våre fremkommer av regnskapet, men kort summert: Godt 
overskudd på aversjonsdressuren og hundetreningsterrenget i år, mens jaktterrenget går vi nok 
litt i underskudd, men dette er et tilbud til ungdommer.  

Vi takker alle for innsatsen i jaktutvalget i 2019  

Martin Andersen (leder) 

 

Sak 8: Regnskap 

Årsmelding Økonomi TJFF 2019 
 
Årsmøtet 2019 vedtok en investeringsplan for ny Compact bane, delvis finansiert med egne 
midler og delvis finansiert med ett midlertidig lån. Dette var planlagt gjennomført i 2020 og 2021. 
Alt basert på en innsendt søknad om tippemidler. 2020 ble mer utfordrende og annerledes enn 
noen kunne forutsi, pga. pågående virus situasjon. Dette har påvirket økonomien til foreningen 
negativt, Mest i form av tapte inntekter fordi planlagte stevner måtte avlyses, tapt inntekt for 
trening og prøve i riflegruppa pga. nasjonale instrukser, samt tapte inntekter pga. stadige 
begrensninger i planlagt aktivitet. Men, vi mottok også en positiv melding i løpet av året og det 
er at foreningens søknad om tippemidler ble innvilget, ett år tidligere enn vi antok. Det har derfor 
blitt gjort en del omfordeling av midler i forhold til vedtatt budsjett slik at vi kunne gå i gang med 
mer omfattende arbeidet med Compact bane 2 allerede i 2020. 
Styret valgte å se fremover og sikret midler for drift i 2020, men også inn i 2021. Styret avventet 
en del investeringer i forbindelse med Compact bane 2 for å sikre at foreningen hadde midler til 
videre drift. Disse investeringene må tas i 2021. Ombygging av riflebanen ble utvidet da flere 
kunne bidra med dugnadstimer som ett resultat av samfunnets nedstenging. En aktiv 
dugnadsgjeng, ledet av Karl E. Nylen, Yngve Larsen og Kristian J. Grimslia klart å få mye gjort 
for tilgjengelige midler. 
 
Foreningen har så å si brukt opp oppsparte midler, noe som i henhold til planen skulle skje 
fordelt på 2020 og 2021. Men, det er satt av nok til drift for de ca 5 første mnd i 2021. Forøvrig 
henvises til regnskap. 
 
Tonje Ch. Wegger 
Kasserer 
 



 



Sak 9: Budsjett 
 

Driftsinntekter I år 
3000 Medlemskontingent           15 000 
3001 Offentlig støtte            50 000 
3002 Sponsing/bedriftsskyting              1 000 
3003 Annen støtte, tippemidl. m.m.          40 000 
3102 Haglegruppe                     100 000 
3103 Riflegruppe            90 000 
3104 Sportskyttergruppe              6 000 
3200 Stevneinntekter alle           90 000 
3300 Inntekter kurs            20 000 
3400 Prosjekt Compacbane 2               100 
3500 Salg kiosk                 500 
3600 Leieinntekter Østerå             5 000 
3601 Innt. Hundetrening Heirevann          20 000 
3602 Innt. Prestskogen             1 000 
3700 Div. inntekter medlemmer/sosialt                  5 000 
SUM Driftsinntekter                     443 600 
Driftskostnader I år 
4000 Driftskostnader bygg & annlegg div        -50 000 
4100 Nytt+Vedlikehold Bygg          -10 000 
4200 Nytt+Vedlikehold vei,sti, grunn         -10 000 
4300 Nytt+Vedlikehold maskiner/utstyr        -10 000 
4400 Prosjekt Compakbane 2       -500 000 
SUM Driftskostnader        -580 000 
Andre Driftskostnader I år 
6800 Adm.kostnad tlf, porto            -2 000 
6801 Kontorrekvisita               - 500 
7100 Gruppeutgifter div.            -1 000 
7102 Hagle kostnad, ammo/due         -95 000 
7103 Rifle kostnad, ammo/blink         -40 000 
7104 Sportsskytter kostnader            -8 000 
7200 Stevneutgifter           -30 000 
7300 Utgifter kurs             -1 000 
7500 Utgifter kiosk             -1 000 
7600 Leieutgifter Østerå          -18 000 
7601 Utgifter Hundetrening Heirevann        -27 000 
7602 Utgifter Prestskogen            -3 000 
7700 Diverse driftsutgifter styre/medlem          -3 000 
7701 Styrearbeid               - 500 
7702 Årsmøte                - 100 
7703 Diverse medlemsaktivitet           -1 000 
SUM Andre Driftskostnader                   -231 10 0 
Finansielle poster I år 
8040 Renteinntekter/øreavrunding               100 
8140 Renteutgifter og gebyrer            1 000 
SUM Finansielle poster             1 100 
 
Resultat          -366 400 



 

Sak 10: Kontigentandel 

Styrets innstilling er å beholde kontigenten uforandret 

 

Sak 11: Valg 

Valgkomiteens innstilling 2021 
     

Styret Navn Periode Tlf E-post 
Leder Håmund Brochmann 20-21 97665471 haamund@hotmail.com 

Nestleder Karl Egil Nylén 21-22 91300187 ka-eg-ny@online.no 

Sekretær Karl Egil Nylén 21-22 91300187 ka-eg-ny@online.no 

Kasserer Tonje Wegger 20-21 99530020 krigrim@getmail.no 

Rifleutvalg Yngve Larsen 20-21 95406003 Yngvelarsen13@gmail.com 

Traputvalg Marius Larsen 21-22 90559389 marius80larsen@gmail.com 

Ungdomsutv Martin Andersen 21-22 97516006 martin.mara.andersen@gmail.com 

Vedlikeholdsutvalg Egil Haugen 20-21 90082140 lige@online.no 

Sportskytterutvalg Atle Haugenes 20-21 94986642 atle.haugenes@yahoo.no 

Jaktutvalg Martin Andersen 20-21 97516006 martin.mara.andersen@gmail.com 

          

Rifleutvalg         

  Morten Songe 21-22 48264750 MORTEN.SONGE@TELE2.NO 

  Bjarne Sundsdal 20-21 91853238 bjarne@suntec.no  

  Jan Tore Fridvold 20-21 90078727 Jt-fridv@online.no  

  Oddne Waagestad 20-21 90627615 kristina--89@hotmail.com 

  Ole Kristian Strandene  20-21 47048080 olekstr@online.no  

  Jan Trygve Fone 20-21 97646865 jantrygvefone.jtf@gmail.com 

          

Traputvalg Kenneth Mjåland 21-22 97004381   

  Knut Erik Skjolden 20-21 91584214 knut.erik.skjolden@arendal.kommune.no 

  Pål Sørensen 20-21 91823374 pal.sorensen@agderposten.no 

  Roar Haraldsen 21-22 90067247 tvillingpappa.rh@gmail.com 

  Roy Vidar Nilsen 21-22 90684614 royvnilsen@hotmail.com 

  Stein Nilsen 21-22 97159111 steinonilsen1@gmail.com 

  Patrik Hedmann 21-22 97130734 phedm75@gmail.com 

  Arne Stensland 21-22 91524793 Ridow_@hotmail.com 

          

Jaktutvalg Ole Kristian Strandene  20-21 47048080 olekstr@online.no  



  Elling Vidar Andersen  20-21 90178807 ell-vand@online.no  

  Ole Rino Sterk-Hansen  20-21 90024933 olerino@online.no  

  Jan Arne Martinsen 20-21 94871040 j-armart@online.no 

Ungdomsutv         

  Jim Are Guttrup  20-21 91649846 vaguttru@online.no  

  Øyvind Solli Håland 20-21 90685714   

  Jimi Frank Nielsen 20-21 99100406 jimi.frank.nielsen@gmail.com 

          

Sportingutvalget Kristian Grimslia  21-22 91885244 krigrim@getmail.no 

  Kenneth Lilleødegård  20-21 99248016 jakt.kenneth@gmail.com 

  Simen Torgersen  20-21 47643747 sim1torgersen@gmail.com  

  Karl Egil Nylen 20-21 91300187 ka-eg-ny@online.no 

  Marius Sørensen 20-21 97710109 mariussorensen@hotmail.no 

Vedlikeholdsutv         

  André Knutsen 21-22 40473971 andreknutsen91@gmail.com 

  Jim Are Guttrup  21-22 91649846 vaguttru@online.no  

  Åge Mathias Ellefsen 21-22 41469429 mathiaselle111@gmail.com 

Valgkomite         

  Tommy Ludvigsen 19-21 95745258 tommy_ludvigsen@hotmail.com 

  Oddne Wågestad 20-22 90627614 oddnewaagestad@hotmail.com 

  Atle Haugenes 21-23 94986642 atle.haugenes@yahoo.no 

          

Revisor Endre Grimslia 21-22 41625675   

 

Sak 12: Innkommede saker 

Ingen innkommede saker. 

Sak 13: Saker fra styret 

1: Låneopptak for å mellomfinansiere ferdigstilling  av Compakbane 2. 

   For å ferdigstille den påbegynte compakbanen så har vi estimert kostnader til kr.500.000,- 

   Vi har allerede fått innvilget søknad om spillemidler på kr.610.000,- men disse pengene får vi 

   ikke utbetalt før prosjektet er avsluttet, vi må derfor mellomfinansiere med låneopptak. Så fort 

   prosjektet er avsluttet og kommunen har godkjent regnskapet så blir spillemidler utbetalt. Vi vil 

   da innfri lånet i sin helhet. Planen til styret er at lånet vil bli innfridd innen årsmøtet 2022. 



   Styret ber årsmøtet om tillatelse til å søke om låneopptak på kr.500.000 for mellomfinansiering 

   som beskrevet ovenfor. 

 

2: Fjerne kontanter som betalingsmiddel på skyteban en 

Med bakgrunn i pågående virussituasjon og at det er dyrt med kontantinnskudd i bank, og det at 
Foreningen endelig har fått i stand en elektronisk betalingsløsning som virker i Østerådalen, 
fremmes følgende forslag. 
 
1. Kontant betaling avsluttes inntil videre i Tvedestrand JFF. 
2. Kontantbeholdningen, kr. 1500,-, settes inn på foreningens sparekonto i Sparebanken Sør. 
3. Styret gis fullmakt til å oppheve dette vedtaket helt eller delvis hvis ønskelig, 
4. Vedtaket blir permanent etter årsmøtet 2022 hvis Styret/årsmøtet ikke har innført endringer 
innen da. 

 

3: Tilgang til foreningens konto 

Det siste årets utfordringer har synliggjort at Foreningen kan få behov for at andre enn kasserer 
kan disponere Foreningens konti for betaling av løpende utgifter. Fra 2021 er tidligere 
bankløsninger endret og for å foreta endringer, som f.eks. bytte av kasserer, skal egentlig alle i 
styret signere. Styret mener det er tilstrekkelig å gi 2 personer i styret fullmakt.  

Det er også krav fra NIF at 2 pers. har tilgang til konto. 
 
Styret foreslår derfor at årsmøtet vedtar følgende: 
 
1. Leder og nestleder gis sammen fullmakt for Foreningens konti i Sparebanken Sør 
2. Fullmakten gjelder for valgperiode 
3. Foreningens valgte kasserer skal administrere Foreningens kundeforhold 
4. Foreningens leder gis brukeradgang til Foreningens konti 


