Protokoll
Styremøte Nannestad JFF
3. November 2020 kl 1830, klubbhuset
Til stede:
Lars Petter Aasen, styreleder
Hanne Røtterud, styremedlem
Knut Harald Holst-Hansen, sekretær
Hans Olav Røtterud, leder skyttergruppa
Karl Erik Bang
Atle Wenger
Ikke til stede/forfall: Øyvind Aulie, Bendik Svendsøy
Simon Ruud, leder valgkomiteen var også tilstede under møtet.

Agenda:
1. Gjennomgang forrige møte/protokoll
a. Oppfølgingssaker:
i. Ref pkt 6a (11.6.2020). Utsettes igjen pga forfall fra Bendik
b. Ellers ble protokollen enstemmig godkjent.
2. Styremøtereferatene tilgjengelig for medlemmene
a. Styrets leder tok opp om styret skal legge ut referatene fra styremøtene på
foreningens hjemmesider. Et samlet styret ble enige om at dette er en god ide. Fra
og med nå legges godkjente protokoller under egen fane på foreningens
hjemmeside.
3. Forslag til bruk av foreningens oppsparte midler
a. Styrets leder initierte en diskusjon om hvordan foreningens midler kan benyttes til
medlemmenes beste. Under diskusjonen av emnet kom det frem flere gode ideer
som styret vil diskutere videre gjennom de kommende måneder. Medlemmene
oppfordres til å komme med ideer. Egen sak publiseres på hjemmesidene.
4. Magasinet «I Skuddet»
a. Styret har mottatt oppsigelse fra redaktøren av tidsskriftet og har akseptert denne.
Uten å ha konkludert magasinets videre skjebne, vil foreningen heretter kun benytte
ulike sosiale flater for kommunikasjon sammen med foreningens hjemmeside.
5. Økonomi
a. Pga forfall fra kasserer fikk ikke styret en gjennomgang av regnskapene hittil i år.
b. Den økonomiske situasjonen er dog meget bra, men det er ønskelig med en mer
forutsigbar økonomirapportering. Styret vil ta initiativ til å legge opp til
månedlige/kvartalsvis rapporteringsrutiner fra og med 2021.
6. Tilbud om rådyrjakt ved Flyplassen
a. Avinor har kontaktet foreningen for å se på muligheten for at vi, alene eller i
samarbeid med andre foreninger, kan ta rådyrjakta ved flyplassen.
b. Styret er positive til initiativet og kontakter Avinor for nærmere avklaring.
7. Feiring av Norges JFF 150 års jubileum
a. Foreningen har takket ja til initiativet fra NJFF om å feire jubileet.

b. Dagen blir 13. Februar og arrangementet vil bli avholdt ved foreningens klubbhus.
c. Opplegg og regi bestemmes på neste styremøte.
8. Brøyting av Råbjønnvegen
a. Foreningen har kommet til enighet med allmenningen om brøyting av Råbjønnvegen
vinteren 2020/21. Vegen holdes oppe til budsjettet er brukt opp, maks til 15. mars.
9. Eventuelt
a. Foreningen har blitt tildelt Fylkesmesterskapet i meitefisking. Arrangementet vil
foregå i august 2021 på Bjertnessjøen. Mer info kommer på et senere tidspunkt.

Neste styremøte er 8. Desember kl 1830 i klubbhuset

