Styremøte i Nes JFF 04.05.2017
De som møtte: Ole Petter Haugen, Tor Dalevold, Jan Sauthon, Kåre P. Rasmushaugen,
Erling Brekke, Thorbjørn Erntzen, Irene Hagen, Joar Tolpinrud, Terje Normann.

Sak 39/17: Ref. fra møtet 04.04.17:


Referatet godkjent. Noen saker blir behandlet på dagens møte.

Sak 40/17: Søknad om hjortejakt -17:




Roger Sauthon og Espen Engelstad. Vi tildeler dem disse kortene da vi har 2 ledige
kort (prøveordning for 2017). Søknadsfristen var innen årsmøtet, men siden dette er en
prøveordning, gir vi dispensasjon dette året.
Jan Sauthon og Thomas Gundersen har fått tildelt de to andre hjortekortene.

Sak 41/17: Ringerike kvinnelige jegerforening booker seg inn i Todalshytta 20.-22.10.17 for
å jakte denne helga. Irene Hagen tar seg av dette.
Sak 42/17: Søknad om jakt.


Ole P. har søkt Øståsen grunneierlag om småviltjakt på Ruudsåsen og Todalen, og
storviltjakt på Ruudsåsen. Vi ønsker en flerårig kontrakt slik at vi ikke behøver å søke
hvert år.

Sak 43/17: Vipps.


Tor mener det fungerer, men det er vanskelig å se teksten som er sendt sammen med
pengene. Da er det vanskelig å føre pengene på rett «konto». Vi må snarest ha et møte
med Skue Sparebank der vi får stilt noen spørsmål/få svar.

Sak 44/17: Skrivebu/påmeldingsbu på banen.


Ole P. og styret går inn for at Nes JFF betaler en del av dette (ca. 8000.-). Fjerning av
gamle campingvogna, er en forutsetning for pengestøtten.

Sak 45/17: Todalshytta.


Jan Sauthon mener det billigste er å legge nytt bjelkelag, gulv, nytt inngangsparti
(veslrommet) og lufting under hele hytta(muren). Vi håper og tror at kommunen
betaler materialene.
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Sak 46/17: Diverse.








Død elg på Ruudsåsen. Det er blitt prøve av elgen mht. skrapesyke. Elgen hadde en
kule i hodet, men det var ikke synlig. Saken er lagt «død» av grunneierlaget.
Alle småviltkortkort må søkes på e-postadressen: nesjff@gmail.com Papirene sendes
ut innen 15.5. og søknadsfristen settes til torsdag 15.6. De som ikke har oppdatert epost i forbundet, vil dermed ikke kunne søke jaktkort. Det er mulig vi må sende SMS
til noen få.
Elveeierlaget har spurt NesJFF om å gå oppsyn i elva: Terje N, Joar Tolpinrud, Kåre
P. Rasmushaugen, Erling Brekke og Ole Petter Haugen. De samme vil være oppsyn
for de vannene som vi disponerer (Breiskardtjern, Tollefsgardtjern, Trytetjern, Søre
Todalsvann, Langetjern).
Baneutvalget har kanskje ingen funksjon lengre da rifle- og hagleutvalget styrer det
som er nødvendig. Saken må opp på årsmøtet.
Tor sender regning til o-gruppa for skraping av veien i Todalen i 2016.

Ref

Terje Normann
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