Styremøte i Nes JFF 08.06.2017

De som møtte: Sverre Hamre, Irene Holmen, Jan Sauthoen, Erling Brekke, Irene Hagen, Tor
Dalevold, Ole-Petter Haugen, Kåre Peder Rasmushaugen, Torbjørn Erntzen (kom senere ).
Sendes til: Terje Normann, Joar Tolpinrud.

Sak 47/17.Ref. fra møte 04. 05. 17.


Referatet godkjennes.

Sak 48/17.Vipps.


Vi opplever at Vipps systemet fungerer bedre. Tor ønsker oversikt og opplysninger på:
navn-person nr. og e-post til de som skal ha innsyn på innbetalingene.

Sak 49/17 Todalshytta / Veslerommet.


Det er utført dugnad på Veslerommet og alt er fjernet innvendig. Neste trinn er å sette
opp pilarer for å understøtte gulvbjelkene. Tor sjekker om vi kan få / bruke kjøkkenet i
Høva barnehage . Irene Holmen undersøker på nettet etter ny ovn.

Sak 50/17. Opprettes konto på Kiwi.


Varer til kiosken handles på Kiwi. Dette letter arbeidet for de ansvarlige ved stevner
og en slipper å bruke private kontoer. Leder tar kontakt med daglig leder på Kiwi.
Kommer tilbake med info neste møte.

Sak 51/17. Dugnad på baneanlegget.


Bunkersen er nå godkjent av lensmann. Sverre og Torbjørn tar ut 2 pers. hver som blir
ringt opp ved alarm. Det gjenstår noe arbeid på elektronisk skive, infotavle. Skrive-bu
på sporting banen bygges nå av Ole Kristian. Det bestilles skilter til de forskjellige
standplassene.
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Nye priser på amo. fra 1/7-17. Leirdueserie og rifleamo. Se oppslag!
Vi har fått en ny hagleinstruktør. Ole Kristian Espeseth har inngått avtale med
foreningen.
Svar fra Karin Kvarteig på søknad om småvilt/storvilt jakt. Nes JFF får jakten på
samme betingelse som i 2016.
Storviltjakt i Todalen. Her ble det lagt inn bud på kr. 120,-/kg fra Thomas Gundersen
m/flere.
Båtene i Hallingdalselva er på plass. Ligger under WWW.minebater.no
Nye eiere på Liodden camping. Har tatt kontakt for Gjeddefiske konkurranse. Leder
tar kontakt for å høre hvilke opplegg det dreier seg om.
Stempler. Torbjørn ønsker 2 stk. stempler som legges i bunkersen.
Nytt medlem på storviltlaget. Jaktleder Erling Brekke informerte om at Roy Solli skal
være med i opplæring kommende jaktsesong. Går under retningslinjer for elg og
hjortejakt, for opplæring av eldre jegere.
Fiskegruppa har hatt dugnad ved å fjerne en del synketømmer på Tolleskatjern, slik at
det legge til rette for flere fiskeplasser. Det er brukt ca. kr.1000,- i drivstoff. Helge
Runar ønsker 2 fiskekort i stedet for refundering av utlegg. Styret godtok dette, men
det ble vist til at vi har mange medlemmer som utfører dugnad i samme situasjon.
Kasserer viste til at regnskapsmessig blir dette feil. Alle kontant- utlegg som skal
refunderes, gjøres mot bilag.
Ikke styremøte i juli. Ønsker alle en riktig god sommerferie.

Ref/OPH.
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