Styremøte i Nes JFF 09.05.2016
De som møtte: Irene Hagen, Tor Dalevold, Jon Nygård, Roger Andersen, Ole Petter Haugen,
Terje Normann. Svei Erik Ruud kom seinere.
Sak 20/16: Referat fra styremøtet 7.4.16.







Sak 16/16. 4H har ikke svart på denne henvendelsen.
Sak 17/16. Irene Hagen er kontaktperson
Sak 18/16 der Ole P. har vært i kontakt med Nes kommune og hyttene i Natten ved
Olav Erik Tandberg og Bernhard Tandberg.
Sak 19/16.Skytterlaget må betale 5000,- for terrengleie av skytebanen til
Prestegårdsskogen Vi må regne med vår del av denne summen.
Sak 19/16: Det er lagt ut grankvister/greiner i Trytetjern for abborgyting. Svei Erik
Ruud søker på nettet etter abborruser.
Ellers var det ingen merknader til referatet.

Sak 21/16: Sportingbanen er praktisk talt ferdig.



Det mangler et akustikkanlegg, og haglegruppa vil gjerne ha et eget anlegg. Prisen er
ca. 25000,-. Styret bestemmer at de kan kjøpe det nå.
Det skal graves ut parkeringsplass ved Trytetjern, og vi vil at massen kan fylles til
venstre, foran riflestandplassen. Det er ei grop som vi vil har fylt i. Styret mener dette
er fornuftig.

Sak 22/16: Dugnader.




Aktivitetskveld for Monter. Irene Holmen, Irene Hagen, Eva B. Haugen, Terje N, Ole
P + noen flere, bl.a. instruktører på hagleskyting. Det skal være 6 poster som skal
bemannes med minst 1-2 personer.
Taket på gapahuken skal torvlegges. Irene Hagen har ansvaret for dette og hun skaffer
dugnadsfolk til å gjøre dette arbeidet.

Sak 23/16: Rifleskyting blir på tirsdager.




Oppstartdato er ikke bestemt, men klokkeslettet er 18.00. Elglagene må stille med folk
når det blir arrangert skyteprøver for jakt. Dette vil i hovedsak bli etter ferien. Roger
Andersen vil ordne dette.
Hagelskyting er på fredager 18.00. Den har allerede begynt.

Sak 23/16: Diverse.





Sindre Bråten vant fylkeslagets fiskekonkurranse og vant 10000,- (gavekort fra
Noroco).
Irene Hagen(kvinnekontakten), vil ha økonomisk støtte for å arrangere egen skyting
for damer og matlaging tilbereding av viltkjøtt. 3000,- til skyting og 3000,- til
matlaging og tilberedning av viltkjøtt. I utgangspunktet vil damene lære å lage dette
ute. Vi søker om støtte til dette.
Moms. Leder sjekker hvordan tilbakebetaling av moms fungerer. Er usikkerhet mht.
utregningen.
Ref. Terje Normann
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