Styremøte i Nes JFF 14.10.2015
Tilstede: Ole P. Haugen, Tor Dalevold, Åshild W. Thoen, Roger Andersen, Svein Erik Ruud,
Jon Nygård, Irene Holmen og Terje Normann.

Sak 56/15: Referat fra styremøtet 12.08.15.


Ingen merknader til referatet unntatt sak 54/15, sauerenhetssertifikat. Anders Halland
tester hunder som privatperson, og Helge Runar Bråten, som også driver med det
samme, gjør det også som privatperson, men Helge R. B. betaler 100,- for hver hund
da han har lånt foreningens strømapparat. Helge R. B. har ikke oppdatert seg, men det
skal være oppdateringskurs på Flå før neste jaktsesong. Kanskje Åshild W. Thoen
eller Astrid W. Thoen vil skolere seg til dette. Vet ikke om Helge R. B. vil det.

Sak 57/15: Rifleskytingregistrering for konkurranse


Registrering av de som har skutt 100 rifleskudd eller flere. Disse deltar i en
konkurranse i NJFF. Kanskje gjelder det samme for hagleskyting? Roger og Sverre tar
seg av dette. Frist for innmelding er 31.12.15 til Buskerud JFF.

Sak 58/15: Nes JFF forhold til begravelse der det er medlemmer som har dødd.




Styret vedtok at i forbindelse med begravelse til ledere og æresmedlemmer, bevilger
Nes JFF penger til bårebukett inntil 1000,- eller tilsvarende beløp etter avdødes
ønsker. Hvis lederen i Nes JFF kan/vil møte i begravelsen og kanskje si noen ord, vil
det være flott. Øvrige medlemmer får ikke spesiell oppmerksomhet fra Nes JFF.
Dersom det er spesielle forhold i forbindelse med dødsfall, vil styret ta opp saken og
løse den der.

Sak 59/15: Søknad om midler til overbygg av standplass på riflebanen.




OP la frem en økonomisk oversikt over kostnaden til et overbygg av riflestandplassen.
Det hadde en ramme på 56166,- + 100 timer dugnad. I tillegg mente styret av vi skulle
plusse på en elektronisk skive i søknadssummen.
Vi søker om støtte til dette gjennom Sparebankstiftelsen og kan få hjelp av
fylkessekretæren til å utforme søknaden. Det var ellers ingen merknader og vi søker
støtte med dette grunnlaget.

Side 1 av 2

Styremøte i Nes JFF 14.10.2015
Sak 60/15: Diverse












Fiskegruppa: Fiskegruppa mener at det ikke skal settes ut abbor i Loppe- og
Mørkedokktjern. Begrunnelsen er at disse vannene ikke er særlige «barnevennlige» de
har en bevaringsverdig fauna.
Trytetjern er mye bedre alternativ for et barnevennlig fiskevann og det bør satses på å
få opp abborstammen. Dette var litt av referatet fra Fiskegruppa (august -15)
Fiskegruppa har kjøpt og satt ut fisk for nesten 10000,- Et råd fra styret: Undersøk om
det er andre som selger settefisk til en lavere pris.
Styret understreket nok en gang viktigheten av å leverer fangstrapport. Telefonnr. står
på fiskekortet.
Fra sekretær: Styrereferatene ligger under fanen «medlemmer». Der ligger alle
referatene i samme dokument. Dessverre er de eldste først og de nyeste sist. Sekretær
vi prøve å gjøre noe med det (nyeste øverst….)
Viltkamera og bruk av dette under jakta. Roger Andersen brakte dette fram da dette
kan misbrukes og kan føre til en uetisk jaktmåte (f.eks. kan jegerne se og få beskjed
om at den «fine» elgen/hjorten/rådyret nå er ved det kameraet). Husk også at det er
grunneier som må tillate utsetting av viltkameraer og disse skal merkes med navn og
telefonnr. Det er ønskelig at Nes JFF har en oversikt over hvor kameraene er hengt ut.
Styrer i Nes JFF gjorde følgende vedtak: Styret oppfordrer på det sterkeste, alle
medlemmer om å ta inn sine viltkameraer før den 10.08.
Jaktammo: Nes JFF kan kjøpe inn jaktammo i de vanligste kalibre, dvs. 6,5x55, 308
og 30.06 homogene kuler.

Ref.
Terje Normann
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