Styremøte i Nes JFF 06.05.2015
Til stede: Ole-Petter Haugen, Roger Andersen, Svei Erik Ruud, Jon Nygaard, Tor Dalevold,
Terje Normann, Kåre Peder Rasmushaugen, Joar Tolpinrud, Irene Holmen
Referat sendes også til: Åshild W. Thoen

Sak 40/15: Referatet fra 21.4.


ble opplest uten merknader, men ikke alle punkter under sak 39/15, diverse
dugnadsjobber er utført.

Sak 41/15: Nettsiden vår.





Alle gruppeledere må skrive det de vil skal stå på siden vår under den den gruppen de
leder. Dvs. fiskegruppa, jaktgruppa, baneutvalg (skyting hagle/rifle), hytter, hund,
kasserer og kvinnekontakt. Styrereferat vil bli lagt ut på sida.
Dere kan sende dette til: terje.r.normann@gmail.com
Sekretær vil så legge dette ut på hjemmesida vår.

Sak 42/15: Viken skog, skole- og familiedag 13. og 14. mai.





Onsdag 13.5. er det alle 9.klassene i Hallingdal som kommer. Nes JFF vil ha
hagleskyting, Ole P. og Sverre vil gjennomføre dette
Kristihimmelfartsdag, 14.5. er det familiedag. Da skal Nes JFF stå for tipping av vekt
på gjedde med premie til beste tipper, steiking av fisk, instruksjon i flue- og
slukkasting og ringspill for de minste. Det blir premier (caps til de minste) og litt
dyrere premie til de største (litt vanskeligere konkurranse til de største)
Hagleskyting. Endre Bråten Kvannefoss med flere.

Sak 43/15: Diverse.






Nes JFF har fått brev fra Nes- og Bromma skytterlag om dugnad på sambruksbygget
og utenfor bygget og på banen. Styret utsetter dette til vi har hatt møte med dem.
Utsetting av abbor i Loppetjern og Mørkedokktjern. Først må vi ha endelig
godkjenning av grunneierne. Vi prøver å fiske abbor i andre tjern med ruser. Disse kan
enkelt lages eller de kan kjøpes på Biltema.
Dugnad på rensing av inn- og utløpsbekker i våre fiskevann. Det er først og fremst
fiskegruppa som har ansvar for dette.
Utsetting av fisk i aug. – sept. Hvor og når avgjør fiskegruppa.

Ref.

Terje Normann
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