Styremøte i Nes JFF 11.11.2015
Til stede: Ole Petter Haugen, Joar Tolpinrud, Svei Erik Ruud, Tor Dalevold, Irene Holmen,
Roger Andersen, Kåre Peder Rasmushaugen, Terje Normann

Sak 61/15: Referat fra styremøtet den 14.10.15.





Sak 59/15. Vi har gjort en ny vurdering i søknaden. Rammen er nå 75000,- og 175
timer dugnad. Den elektroniske skiva er ikke med.
Sak 60/15. P.g.a. ønske fra grunneiere og reaksjoner fra jegere, vil vi legge oss på
Statskog sitt reglement. Vi legger ved en link til Statskog der dere finner reglementet:
http://www.statskog.no/jakt/Documents/Viltkamera/Retningslinjer%20for%20utplasse
ring%20av%20viltkamera.pdf
Jaktammo: Vi må kjøpe så store kvanta at dette blir ikke aktuelt.

Sak 62/15: Sportingbanen.


Ole P vil snakke med Bård Moen om han kan koble opp og ordne slik at
styringsenheten (den er veldig dyr). Styret vedtar at vi kjøper en maskin under
forutsetningen over.

Sak 63/15: Kommunal plan for idrett og friluftsliv.



For vårt vedkommende er det Trytetjernområdet.
Styret ved Ole P. vil søke om midler, men spørsmålet er om 4H skal søke om midler
og sette opp en lavvo. Den skal settes opp ved Trytetjern «et sted».

Sak 64/15: Diverse.








«Vilt på ville veier». Aksjon på Flå for alle trafikanter som kommer forbi (se H.Dølen
10.11.15)
Gaupesporing 2015. Fylkeslaget har 50000,- til utdeling til lokallag som går sporing
(betaling etter antall gått km). Der det ikke finnes JFF lokallag, kan privatpersoner gå
sporingsruter.
Fluefiske etter gjedde. Næringskonsulenten har et prosjekt om fluefiske etter gjedde.
Flå har et lignende opplegg med Olav Thoen og Collorline. Dette blir undersøkt
nærmere av styret og fiskegruppa.
Graving og planering på banen. Vi har fått tilbud på planering og graving på banen.
Prisen er 20525,-. Dette går styret for. Løken Graveservise står for jobben.
Desembermøtet. Ole P undersøker Thoen hotell om vi kan få en «bedre middag». Dato
og klokkeslett kommer seinere.

Ref.

Terje Normann
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