Referat styremøte i BJFF tirsdag 16. juni 2020 19.00 i Skippergata 9
Til stede Johnny Hoffmann, Geir Hole , Terje Holden, Erik Torp, Per Arne Karlsen, Stian Utne
Hansen, Ine Kulberg, Roger Hansen
01/20 Godkjenning av dagsorden
Godkjent
02/20 Godkjenning av referat fra styremøte 6. mai 2020.
Godkjent
03/20 Postsaker:
Forhåndsvarsel om tilbakekalling av godkjenning som lotteriverdig organisasjon
Godkjenning er sendt inn og ok
Protokoll / nye signatur rettigheter

underskrevet og sendes inn

04/20 Økonomi:
På konto sparebanken Modum per 11 juni ca 170K, Paypal ca 52K
Utestående i contafaktura? sjekkes opp
Fuglehunds dnb konto avsluttes og overføres til sparebanken modum
Bergans sannsynlig borte som sponsor
Opprette fakturaepost? Vedtak: Sette opp epost utenom gmail systemet
Søknad på erstatning for tapt jaktfeltstevne godkjent.

05/20 Innkjøpreglement:
10.000,- per utvalg per år til rådighet til innkjøp av utstyr/verktøy/forbruksmateriell uten
styrebehandling. Salgsvarer omfattes ikke av dette, men innkjøp utover normalt 3 mnd forbruk
styrebehandles.
Koordinering mellom utvalg ved innkjøp av inventar egnet for flerbruk mellom utvalg.
Vedtatt

06/20 Riflebanen:
Utbedring av voller i samarbeid med Eker, antatt kostnad 50-100.000- . Vedtatt
100meter voll utbedres , 200meter må renses for stein. Frisikt på elgvoll må gjøres bredere.
330Meter må utbredres med hensyn til frisikt på hver side av yttre mål. Redusere bredde på
bruksområde/antall gonger?
330Meter besiktiges for kulefang/bakgrunn
Godkjenning av bane sammen med Eker om det gjøres.

07/20 Status på løpeelg, hva gjenstår
Mangler kjøling på motor? Ikke klart hva som gjenstår
08/20 Leirduebane:
Rep av gjerde, mest nødvendige ca 2500,- . Hele planlagte: 10-15.000
Ferdigstilling av flomlys, estimert til 7-10.000,Sette opp bookingside for leirduebanen? www.leirduebanen.no er reservert til formålet
Oppstartkostnader 1000-3000,-

Vedtatt

09/20 Fuglehund:
Videre aktiviteter i år?
Klubbmesterskap avhold , utstilling og prøve avlyst.
På utkikk etter inngjerdet område til lufting og område for trening.

10/20 Sosiale medier:
Bruke foreningens facebookside til «fordeling» til aktuelle utvalgssider.
Tilby «brevvarsling» til de som ønsker det ( generalforsamling) vedtatt

11/20 Vedtekter /lover
Oppdateres og legges ut på nettsiden. Videre «utbedringer» av disse frem mot ny generalforsamling

12/20 Eventuelt.
Hokksund pistolklubb arrangerer 23-25juli dynamisk stevne på riflebanen, hagle og
riflebanen er stengt disse dager.
Per Arne har avholdt sikkerhetslederkurs for 3 i rifleutvalget, ca 4 stk mangler forsatt dette.

