Gjerstad Jeger- og Fiskerforening

Referat fra styremøte 08.09. 2020, kl. 1800 i sekretariatet på Solem skytebane.
Tilstede: Jostein Vestøl, Jo Åsmund Sandåker, Espen Dalen, Håkon Helgesen, Åshild
Mortensen, Siri Bjellerås, Astrid Haugen Gustavson og Torgrim Landsverk
Saker.
18/20 Godkjenning av forrige møtereferat fra møte 9. juni.
-

31.3.2020: Sak 8 /20 Sprengning av tomt til lager, bygging av vei og voll til nye
skivestativer.
17.04.2020: Sak 9/20 Byggestart nybygg.
Investerings og vedlikeholdsplan

Referat med tillegg ble godkjent.
19/20: Referatsaker.
Jostein la frem referatsaker siden sist møte.
-

Status nybygg. Det har vært utført en enorm dugnad i sommer, og kostnadene er
innenfor budsjett så langt. Det er utbetalt 70 % av spillemidlene. Kan hende
fullføring før nyttår uten byggelån.
Status skivestativ og voller. Arbeid utført.
Lokalverdi, ØAS.
Status andre investeringer og annet vedlikehold.
NJFF får ny logo.
Fond til opprydding på skytebaner.
Ingen tilbakemelding om MVA saken.
Ikke hørt noe om / fra organisasjonsutvalget i NJFF. Ikke noe i siste Jakt og
Fiske.
Enhetspris på medlemskap, usikker på status. Hvorfor melder folk seg ut av
NJFF / GJFF? Behov for undersøkelse? 16 nye medlemmer i år, nå 201 aktive
etter opprydding.
Jegerprøvekurset ble avlyst og dermed ikke nye medlemmer derfra.
6 nye grasrotgivere siden 2019, nå 31 stk.

Nær deg hele livet

Gjerstad Jeger- og Fiskerforening
-

-

Søkt kommunen om driftsstøtte, drift og vedlikehold av idrettsanlegget Solem
skytebane / spillemiddelanlegg. Tas med i kommunens budsjettrunde.
Introjaktopplegget lagt ut.
Liste over det vi eier? PC er og skrivere. Foreslår at vi ser på det.
Pressedekning.
Åge Smestad. Æresmedlem som er gått bort. Per Jørgen skrev et fint minneord i
avisa.
Korona runde 2 ga 105.387. Første runde 102.975,- så 3.500,- for tapt på amm.
salg. Kompensasjon tapte inntekter for 7 planlagte stevner, storviltprøven,
trening, jegerprøvekurs, kiosksalg og ammunisjonssalg.
NJFF AA har kalket Karitjenn og satt ut ny båt og fisk. Hytta er nyrenovert.
Oppdaget at Statskog nå selv selger fiskekort gjeldende kun for Statskog lokalt /
«våre vann» og til høyere priser enn oss. I tillegg gjelder deres Norgeskort her.
Leietakere av hytta ved Uvdalsvann og Sandtjennhytta har fiske inkl. leien, andre
kjøper fiskekort. Trolig samme opplegg for Karibu.
Fylkesmannen har kalket også andre vann.
Taksering av fugl. Rapport ligger på Statskog og AAJFF sine sider.
Økonomi: Saldo pr. 08.09.20 er kr. 451 000,-

Standplassledere / hagledommere. Nyutdanning og behov for etterutdanning.
Utsatt fra forrige møte. Bør vi gjennomføre lokale repetisjonskurs med nyheter i 2021.
Jo Åsmund orienterte om at alle nye som ønsker kurs får tilbud om det. Vi ser på om det
kan være aktuelt å få en instruktør hit fra AAJFF for å avholde kurs til våren.
20/20: Utvalgslederne refererer aktiviteter siden forrige styremøte og planer for
høsten. Tanker om aktiviteter i 2021.
Ungdomsutvalget: Det har vært arrangert overnattingstur med fiske, og fiskedag ved
Ljådalslonene.
Jaktskytterutvalget: Trening hver onsdag har vært arrangert.
NJFF har oppfordret lokallagene til å arrangere utebursdag i anledning at NJFF er 150
år i 2021. Det innvilges kr 7 500,- i tilskudd til hver forening. Jostein søker på dette. Vi
kommer tilbake til opplegget når det nærmer seg.
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Jostein har laget en aktivitetsplan for 2021 med detaljer som vedtas på styremøte i
november. Viktig at alle utvalgsledere melder inn datoer for arrangementer til Jostein,
slik at denne kan være klar til november møte.
Investerings og vedlikeholdsplan 2021 vedtas i samme møte i november.

21/10. Norgesmesterskap år 2022 i Nordisk jaktskyting.
Det er innkommet forslag om at GJFF bør søke om å få arrangere norgesmesterskap i
jaktskyting i 2022.
Styret diskuterte dette og kom frem til at vi vil være kapable til å gjennom føre et slikt
arrangement, men det bør settes ned en gruppe for å vurdere dette nærmere.
Styret foreslår en gruppe bestående av Per Jørgen, Jo Åsmund og Håkon til å jobbe
videre med planene. Dersom de kommer frem til at vi bør søke om å arrangere NM,
ønsker vi et årsmøtevedtak på det i mars 2021.

22/20: Regler om politiattest og vår praksis.
Organisasjoner har plikt til å sjekke at de som har med mindreårige å gjøre i
arrangementer skal være «skikket» til det.
Det ble vedtatt at alle som er i kontakt med- eller er ansvarlige for arrangementer med
mindreårige tilstede, skal søke om politiattest.
En person + vara skal oppnevnes av styret i lokalforeningen til å håndtere attestene.
Det er kun denne personen (evt. vara) som skal se attestene. Attestene
skal ikke kopieres eller lagres, de skal kun besiktiges.
Astrid med Håkon som vara ble valgt.
23/20: Duekortsystem, priser og bruk.
Duekortsystem er innført og tatt i bruk på den ene oppgraderte banen. Nye priser for
2021 ble vedtatt på møtet. Vedlegges referatet.
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24/20: Bruk av Facebook
Vi har lykkes med å kommunisere bedre på sosiale medier takket være solid hjelp av
Torgrim Landsverk som styrer web siden vår. Nettsiden blir mye brukt, men det er
stadig behov for forbedringer.
Det ble vedtatt at GJFF endrer tilgangen til gruppesiden på facebook. Vi legger ned
nåværende facebook gruppeside og etablerer en ny gruppeside, der bare styret og
utvalgsledere med medlemmer har tilgang til å legge ut hendelser.

Møte slutt kl. 20:15 AHG. Referent
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