Styremøte i Nes JFF 12.01.2017
De som møtte: Kåre P. Rasmushaugen, Irene Hagen, Sein Erik Ruud, Roger Andersen, Joar
Tolpinrud, Tor Dalevold, John Nygaard, Ole.P.Haugen.
Sak 1/17: Ref.61/16.Vi avslutter for denne gang med å se etter løsninger for nettetsalg av
jakt- og fiskekort da det passer dårlig for vår virksomhet. Løsningen blir: Terje tar ansvaret
for å forenkle salg av småviltkort. Ole-P. tar ansvaret for hjortevilt.
Sak 2/17: Ref.62/16. Vi innfører m/cash som betalingsløsning. Tor undersøker om vi kan
bruke vår konto i Skue Sparebank.
Sak 3/17: 64/16 Roger tar kontakt med kandidater til jaktfeltprogrammet.
Sak 4/17: Skriv fra Jan Sauthon om å forhandle med styre i Vassfarveien for reduksjon av
bomavgiften. Det viser seg at O-gruppa har fått til en ordning der de to ganger i løpet av året
har en avtale om at bommen står oppe 1/2 time og betalingen er kr. 10,- pr. bil. Det er mange
som har gjort forsøk på en reduksjon av bomavgiften, men for vår del med langvarig jakt kan
det være vanskelig. Vi blir anbefalt å ta kontakt med Ø.gr. lag for en kompensasjon i
jaktleien.
Sak 5/17: Postboksen til Nes JFF bør sies opp. Gjennom et år er det muligens 4-5 brev, alt det
andre er bare søppel. Det tar tid å sjekke og det koster. Heretter legges lederens adresse inn på
nettet.
Sak 6/17: Tildeling av elg og hjortejakt i 2017. Det var 4 jaktlag som søkte. Jaktlaget til
Roger Andersen, jaktlaget til Erling Brekke, jaktlaget til Tommy Haugen og jaktlaget til
Thomas Gundersen. Roger og Erling sine jaktlag tildeles jakten i 2017 og Roger sitt lag
starter.
Sak 7/17: Tildeling av hjortejakt. Det er i år åpnet for salg av 4 hjortekort i perioden 01-24/9.
Jan Sauthon og Thomas Gundersen tildeles hvert sitt kort.
Sak 8/17: Årsmøte i Buskerud Fylkeslag NJFF avholdes 25-26 mars. Tillitsvalgsamling 25.
og årsmøte søndag 26.mars. Om ikke annet kommer i veien reiser Irene, Terje og Ole-P.
Sak 9/17: Det blir ikke holdt jegerprøvekurs i år. Astrid har vært på oppdateringskurs og det
er kommet nye regler. Kurset kommer også til å bli dyrere ifølge henne. For de som ønsker å
gå jegerprøvekurset er Jakt og Fiskesentret en løsning. (har lagt det ut på nettsiden vår)
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Sak 10/17: Innkommende saker til årsmøte.
a) Jørgen Flesvik ber om at det redegjøres for endringer i retningslinjertil elg og
hjortejakt, samt en forklaring på rapportering av felte rådyr.
b) Helge Runar Bråten tar opp forslag til vedtektsendring i §7 punkt 9.
c) Helge Runar Bråten kommer med alternative regler for elg- og hjortelag i NesJFF.
d) Thomas Gundersen ønsker at styret redegjør for hvilke mandat de har for å endre
retningslinjer for elg og hjortejakt.
e) Jan Sauthon kommer med forslag til endringer til rådyrjakt
Sak 11/17: Leder leste opp forslag til innkallelse til årsmøtet. Sendes ut til medlemmene på epost og sms lørdag 14/1-17.

Ref.

Ole P. Haugen
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