Styremøte i Nes JFF 02.06.2016
Tilstede. Irene Hagen, Roger Andersen, John Nygaard, Tor Dalevold, Irene Holm, Joar
Tolpinrud, Ole-P. Haugen.

Referatet fra forrige møte
 Sak 23/16 : Rettes til, Sindre Bråten vant fylkeslaget leirdue konkurranse.
 Sak 25/16 : Gjennomgang av søknad/retningslinjer for storviltjakt.
o Leder kom med forslag som reduserte teksten og nye endringer. Nye momenter
går på at alle må ha minst 3 års ansiennitet og være hovedmedlemmer. Ved
søknad til årsmøtet skal søknaden inneholde jaktlagets medlemmer og
dokumentasjon på jaktlederkurs.
o Saken vil igjen bli behandlet på et senere styremøte.
Sak 26/16 : Tor har tatt kontaktet for å få høvlet Todalsveien.


Han tar kontakt når faktura kommer med O-gruppen for deling av utgiftene.

Sak 27/16 : Roger skaffer varmtvannsbereder som skal brukes til grill.
Sak 28/16: Den nye el-skiva for rifle- skyting er testet og fungerer bra.
Sak 29/16: Gode tilbakemeldinger fra aktivitetsdagen med Monter. Ved utsendelse av faktura
bruker vi regnskapsfirmaet/Geir Olav Brøto.
Sak 30/16: Søknad om økonomisk støtte til kjøp av båt (kr. 10.000,-) som ble behandlet i
formannskapet, ga oss kr. 20.000,- Det hører med til sjeldenheten at søker får mere enn det
søkes om.
Sak 31/16: Brev fra gr. Laget v/ Karin Kvarteig viser til nye priser på storvilt med kr. 80,- +
mva. Småviltjakten er satt til kr. 1.25 + mva. pr. da.
Sak32/16: Det har kommet innspill/forslag til klubbhus, noe som også leder mener vi bør se
på. Varmebua er grei nok, men vi blir flere og forholdene er ikke de beste. Styre var positive
til å starte en prosess. Plasseringen av klubbhuset vil bli på fjellrabben syd for flaggstangen.
Det jobbes fram et forslag som legges frem på kommende årsmøte.
Sak 33/16: Leder sender ut e-mail til medlemmene om søknad på jaktkort. Søknadsfrist
senest 01.07.16..
Ps. Ingen styremøte i juli.
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