Styremøte i Nes JFF 11.10.2016
De som møtte: Ole Petter Haugen, Irene Holmen, Svei Erik Ruud, Roger Andersen, Tor
Dalevold, John Nygård, Joar Tolpinrud, Terje Normann.

Sak 51/61: Referat fra styremøte den 8.9.16



Døra til bunkersen har en pris høyere pris enn antatt. Kommer tilbake til dette seinere i
møtet.
Referatet ellers er godkjent.

Sak 52/16: Sak 44/16 , 8.9.16 har følgende endring/tilføyelse:


Tar 20000.- fra inntekter fra isbanekjøringen til å kjøpe dør til bunkersen og
våpenskap. Styret godkjenner dette. Kode eller brikke må vi bare glemme da det blir
for dyrt. Nøkler til bunkersen oppbevares i en liten safe der brukere må kvittere ut
nøkler til safen. Safen har kode.

Sak 53/16: Sak 50/16 fra møtet 8.9.16.




Terrengsykling. Se sak fra H.dølen den 4.10.16. Nes JFF vil ikke «stikke kjepper i
hjula» for terrengsyklistene og kommunen/næringslivet, men vi mener det
«beslaglagte» terrenget vi betaler for, ikke er egnet for jakt i september og oktober.
Det hadde vært ønskelig med en dato, helst så tidlig som mulig, der det ikke skal være
organisert sykkelaktivitet.
Skal vi tegne en forsikring som dekker en eventuell hundeskade/tap og legge på
jaktkortprisen til de som bruker hund slik at forsikringspremien helt eller delvis
dekkes. Vi tar kontakt med kommunen med forhandlinger for en kompensasjon
(slipper terrengleie ol.). Denne saken kommer helt sikkert opp på årsmøtet.

Sak 54/16: Forsikringer


Tor sjekker hva våre ulykkesforsikringer dekker og ikke. Eks. hvordan er våre
forsikringer hvis det skulle oppstå ulykke på banen?

Sak 55/16: Lagring av dokumenter.


Terje N undersøker dette. Har NJFF betalt for «skylagring», eller skal vi kjøpe vår
egen lagringsplass i «skya»?

Sak 56/16: Fiske- og jaktkort.


smspass.no. Dette kan være løsningen for oss. Se på denne nettsiden om dette er noe
for oss. Her kan vi selge jaktkort og fiskekort med kriterier vi setter.
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Sak 57/16: Diverse








Det kommer 6-7 jenter som skal jakte og de skal bo på Todalshytta. Irene Hagen
administrerer dette.22.10. – 23.10.
Fakturaer fra G-sport. Disse fakturaene er litt mangelfulle
Forslag på nye storviltjaktregler blir lagt fram på neste styremøte. Ole P la fra et
forslag et forslag som vi bør lese gjennom. Vi må ha laget regler som er klare før
søknaden på storviltjakt for 2017.
Svei Erik skal sette ut fisk. Fisken koster 34.- + moms. Han får 10000,- av styret til å
kjøpe fisk.
De fleste(alle) rapporterer ikke fangst av fisk. Dette er for dårlig!
Det er for mye sik i Trytetjern. Vi bør fiske ut siken. 4H er en aktuell
samarbeidspartner. Tor Egil Rotegård har en storruse som vi kunne dra nytte av. Da
kan vi sette ut igjen abbor og ørret (fisk vi ønsker i vannet.

Ref

Terje Normann
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