Styremøte i Nes JFF 13.12.2016
De som møtte: Svein Erik Ruud, Irene Hagen, Roger Andersen, Kåre Peder Rasmushaugen,
Ole Petter Haugen, Terje Normann, Tor Dalevold, Irene Holme, Jon Nygård.

Sak 61/16: Referat fra 15.11.16.





smspass.no kan ikke levere jakt- og fiskekortsalg som vi ønsker. De kan i øyeblikket
ikke administrere salg av de ulike jaktkortene med antallsbegrensninger. Vi skal
undersøke om det er andre som kan levere det vi har behov for.
Skylagring: Vi har valgt å bruke Google Driv. Her får vi 15GB gratis lagring. Kontakt
leder/sekretær dersom du har noe som bør taes vare på.
Referatet ble ellers godkjent og vedtatt.

Sak 62/16: Penger som overføres til 2017.


Båtprosjekt 5000,-, Trytetjern 19000,-, Kvinnekontakt 2500,-. Dette overføres til
2017, 26500,-. Prosjektene går videre i 2017.

Sak 63/16: Betaling på skytebanen.


Skytterlaget bruker mCash. Vi vet ikke om vi skal bruke det.

Sak 64/16: Avtale med kommunen om at området ved Trytetern blir ivaretatt.


Kommunen vil ha en avtale med NesJFF der vi tar ansvar for det vi har skaffet til veie.
Vi går inn for at vi underskriver avtalen.

Sak 65/16: Jaktfeltskyting.




Vi må skaffe til veie noen som kan bruke programmet til dette arrangementet. Jon
Kåre makter ikke dette, og derfor må vi skaffe noen. Vi vil at noen yngre som har litt
datakunnskap/ferdigheter kan gjøre dette. Erik Andreas Storhaug er en aktuell
kandidat?
Anne Jorunn Haugen vil trappe ned. Irene Hagen vil ta på seg denne oppgaven (bl.a.
kiosken og ta seg av deltakerne). Hun står for organiseringen, men det trengs flere for
å utføre den jobben. Irene skaffer folk.

Sak 66/16: Revejakt.


Samarbeid med Jakt- og fiskesentret om revejakt med hund den 21.1. og 28.1. Meld
dere på til dette.

Sak 67/16: Rådyrjakt.


Vi oppfordre på det sterkeste til å spare geit, spesielt tidlig jakta. Ved felt rådyr kan en
kanskje få kjøpt et nytt kort, men alle som feller dyr, må snarest melde fra om dette.
Bruk paddedok@start.no. eller telf. 994 19448. Det er utrolig viktig for forvaltningen
av rådyrstammen. Til neste år vil foreningen vil ha 5 kort i reserve, dvs. at vi i
prinsippet selger 35 kort. Ole P kommer med et regleutkast til styret for rådyrjakt i
januarmøtet. Dette må være klart før årsmøtet for 2016 (Fredag 10.0217)

Side 1 av 2

Styremøte i Nes JFF 13.12.2016
Sak 68/16: Årsmeldinger.


Alle gruppeledere må begynne å forberede årsmeldinger.

Sak 69/16: Årsmøtefrister.


Ole P legger ut frister for saker og søknader til årsmøter på hjemmesiden. Den 1.1.17
skal fangstrapporter være inne. Meld dette på paddedok@start.no. Kan også bruke
Posten, men må være stemplet før 31.12.16.(Nes JFF v/Ole P. Haugen, 3540 Nesbyen)

Sak 70/16: Kalkunstevnet 2.juledag -16.


Kanskje blir det «vinskyting» i stedet for kalkunskyting? Det er litt vanskelig å skaffe
nok og «lette» kalkuner.

Sak 71/16: Aktiva-lista må oppdateres før regnskapet legges fram på årsmøtet.
Sak 72/16: Vi vil lage tak mellom buene på banen slik at vi kan lagre blinkene/skiver der.

Ref. Terje Normann
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