Styremøte i Nes JFF 02.12.2015
Til stede: Ole P. Haugen, Jon Nygård, Roger Andersen, Svein Erik Ruud, Åshild Thoen, Tor
Dalevold, Irene Holmen, Terje Normann.

Sak 65/15: Referat fra 11.11.15.







Sak 61 om riflebanen. Vi må bygge opp standplassen slik at vi får den litt høyere, ca.
25-30 høyere enn nå.
Vi må underskrive en avtale om utsetting av kamera og saltstein med grunneierne.
Grunneierne følger de lover og regler som Statskog bruker. Alle som vil sette ut
kamera, tar kontakt med Nes JFF slik at koordinatene blir satt inn på kart.
Sportinggruppa har fått lys på banen slik at det kan skytes «døgnet rundt»
«Vilt på ville veier» var meget vellykket.
Gaupesporing: Kr 50 000,- til foreningene/sporerne.
o Forutsatt at vi klarer å levere hele sporlengden har vi kr 50 000,- som skal
fordeles uavkortet på dem som gjør sporingsjobben.
o Foreninger som vil spore på dugnad og organisere egne sporere kan gi
kontakte oss, og utbetalingen vil da gå til foreningen, i forhold til antall
kilometer sporlogg som leveres. Sporere i områder der vi ikke har foreninger,
eller der foreningene ikke vil koordinere sporing, får betaling privat.

Sak 66/15: Jegerprøven


Mange er interessert og det vil bli lagt inn en dato med hjemmesida. Ole P. vil
kunngjøre dette mer. Er det noen som kan hjelpe til med gjennomføringen? Ta kontakt
med Ole P eller Astrid Thoen.

Sak 67/15: Jaktkortpriser for 2016.


Kortprisene blir bestemt av styret før årsmøtet (på januarmøtet). Tor utarbeider ulike
forslag.

Sak 68/15: Årsmøtet




Ole P sender ut foreløpig innkalling til årsmøtet. Husk at tidsfristen for innsending av
saker til årsmøtet er 10.01.16.
Ole P vil ta seg av innkallingen til årsmøtet.
Årsmøtet fastsettes til onsdag 10.02.16 kl.19.00 på Thoen. Styret møter kl.17.00
samme dag på Thoen.
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Sak 69/15: Diverse.





Kalkun- og pølsestevne 2. juledag (lørdag 26.12.15) kl.11.00.
Storviltprøven. 100,- for medlemmer, 200,- for ikkemedlemmer.
Løpende elg: 50,- for medlemmer, 75,- for ikkemedlemmer per kveld.
Tore Blyverket brøyter denne vinteren veien opp til banen og i Todalen ved behov.
Nes JFF betaler 1500,- for dette.

Styret avsluttet dette året med en julemiddag, kaffe og kake. Det smakte godt.

Ref.

Terje Normann
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