Styremøte i Nes JFF 04.08.2016
De som møtte: Ole Petter Haugen. Irene Holmen, Joar Tolpinrud, John Nygård, Tor Dalevoll,
Irene Hagen, Terje Normann

Sak 34/16: Referatet fra styremøtet 02.06.16.


Ingen merknader

Sak 35/16: Terrengsykling i Nes.


Ole P har skrevet et brev til NJFF om jaktterreng og sykling. Hvem har ansvar for
hunder og sykelister, og skal vi betale full pris for området som brukes til sykling? Ole
P jobber videre med dette.

Sak 36/16: Søknad om støtte til en naturdag den 10.9.16.


Ole P har sendt e-post til 4H der han tilbyr gratis baneanlegg og kanskje 1000,-, men
de har ikke svart på denne.

Sak 37/16: Ny avtale fra Øståsen grunneierlag.


Det ser ut som vi kan risikere at det blir samme «pause» i småviltjakta på Øståsen som
i Todalen, men så lenge Nes JFF leier jakta på Øståsen, vil ikke dette bli aktuelt med
det første.

Sak 38/16: Referat fra jaktlederne for årets elglag(2016).


Karin Kvarteig (leder Øståsen grunneierlag) vil at Ole P. skal være kontaktperson slik
at hun har bare en å forholde seg til.

Sak 39/16: Tor betaler for ettersøk av 10 rådyr til Hallingdal Ettersøksring.
Sak 40/16: Fakturering.


All fakturering inn/ut går gjennom Frodig regnskapskontor (Geir Olav A. Brøto). Dvs.
Frodig sender ut fakturaer der faktura kreves av mottaker.

Sak 41/16: Rifleskyting.


Roger har organisert skytedatoer for elglagene, men disse datoene passer ikke alle. Det
er også forskjellig forståelse av dette. Hvem skal ta seg av de andre som skal skyte?
Det er ingen vaktlister som er lagt ut. Det må lages lister for dag og personer og disse
MÅ være ferdige før 1.6. (dette gjelder for 2017)
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Sak 42/16: Diverse:









Leder kontakter Hadding-elektro for opplegg av strøm og lys på standplass.
Leder sørger for at det kommer redningsbøye ved handikappbrygga.
Ole P har fått mange henvendelser angående gjeddefiske i H.elva. Båtene kommer
snart.
Svein Erik og Brynhildsen har hatt prøvefiske i Trytetjern. 1 ørret (ca. 1kg) og 7 sik.
Skyting for damer. Siste helga i august (26. – 28.) Start fredag 26.8. kl. 18.00. Dette er
åpen for alle damer. Ole P sender ut e-post til andre foreningslag i dalen. Dette er del
en av damesatsingen.
Retting: Skyting for damer flyttes til helga 2. - 4. september p.g.a. Kjerringtorget den
26.-28.aug
Klubbmesterskap i leirdue og løpende elg blir fredag 2.9.16. MØT OPP!

Ref
Terje Normann
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