Referat styremøte i BJFF tirsdag 4 august 2020 19.00 i Skippergata 9
Til stede Johnny Hoffmann, Geir Hole , Terje Holden, Per Arne Karlsen, Stian Utne Hansen, Roger
Hansen, Arild Johannesen

13/20 Godkjenning av dagsorden
Godkjent
14/20 Godkjenning av referat fra styremøte 16 juni 2020.
Godkjent med presisering av sak 6/20 «Godkjenning av bane sammen med Eker» menes
Bjff får banen godkjent samtidig som Eker når de har politiet på stedet for godkjenning av
sin bane.
15/20 Postsaker:
Kredittkort tilforeningen bestilt
Faktura@buskerudsjff.no opprettet , nødvendige avtaler settes opp hit inntil e-accounting er operativt.
Opprette post@buskerudsjff.no ? Vedtatt
Samarbeidsavtale Magne Landrø , som fremlagt, ikke aktuelt. Plakat betales etter gjeldende praksis i foreningen

16/20 Økonomi:
Søknad kompensasjon , søker for tap frem til og med juli i første omgang
Nettbank bedrift oppe og går , klargjort for e-accounting. Nye rutiner settes opp når dette er
klart
Bankbeholdning Modum per 3.aug 240k
Betaling fra sponsorer skal være i orden nå.

Fulgehundkonto forsatt ikke flyttet til Modum

06/20 Riflebanen:
Utbedring av voller i samarbeid med Eker , fortsetter uke 33.
50 meter må også bygges opp ,
Utfylling av arealet mellom standplass 100meterskiver fylles/jevnes ut av KR Larsen
Legge på presenning 200m samt 100m/50 , settes på toppen av Larsen?
330m hold bakgrunn/kulefang må utbedres og område sikres før videre bruk. Forslag til utbedring
fremlegges styreleder .Godkjennes av styrets leder før det tas ibruk igjen. Ved overtredelse blir
330m holdet tatt ned midlertidig eller permanent.
220Meter ikke tilfredstillende , flyttes og kulefang utbedres.

07/20 Status på løpe-elg er i drift, litt gjenstår før ferdigstilling, bla endestopp
Standplass forbedres?

18/20 Anskaffelse Hage/plentraktor/ klipper , opptil 30.000,- om sponset maskin av egnet utgave
blir tilgjengelig ved sesongavslutning.

19/20 Sponsoravtaler
Fornyelse/ flere alternativ/prising /«sponsorutvalg»
Pakkeløsninger for leirduebanen ala rifle ,prisjustert for forbruk.
Redusere avtaletid, skilt betales første år av sponsor. Friere ramme for forhandling over
minste pris 6000,- på indre område /skiver per år.

20/20 Neste sesongs stevner /aktiviteter

Jaktfelt 25 april? / lerduesti første del av mai
21/20 Eventuelt.
Lagt inn «dokumenter» fane på hjemmesiden , for referat/generalforsamling osv

Neste møte 15 september

