Styremøte i Nes JFF 18.08.2017
De som møtte: Jan Sauthon, Kåre P.Rasmushaugen, Thorbjørn Erntzen, Ole Petter Haugen,
Terje Normann, Tor Dalevold

Referat sendes også til: Sverre A. Hamre, Irene Hagen, Irene Holmen, Joar Tolpinrud, Erling
Brekke

Sak 53/17: Gjennomgang av ref. fra styremøtet i juni.






Vipps hadde problemer med fiskekort i deler av sommeren, men det er mulig at det
var brukerfeil
Konto på Kiwi er OK
Bunkers OK
Se om vi kan lage gjeddekonkuranse i samarbeid med Liodden Camping
Det var et engangstilfelle at Helge Runar fikk 2 fiskekort som komparasjon for
drivstoff. Kontantutlegg tilbakebetales mot bilag.

Sak 54/17: Ref. fra jaktlederenes møte.




Dette var bare en orientering til styret.
1.12. 17 er det et møte med grunneierlaget hvor avskytingen av elg og hjort tas opp.
Ole P. er invitert på møte med kommunen og grunneiere om sykling/jakt/penger(leie).
Vi må ivareta våre medlemmers interesser. Vi ønsker at det skal være minimal
organisert sykling etter 1.9.

Sak 55/17: Jaktkort.


Vi undersøker om Hoopla.no er noe for oss. Jeg vil sende en oversikt over de
korttypene vi har. Helst bør det også være en «Felt vilt» del. Storviltportalen som
Thorbjørn viste oss tidligere i år, sjekkes ut.

Sak 56/17: Trytetjern.


Lag og foreninger (vi stiller med navnet vårt) kan søke om midler fra forskjellige
stiftelser/organisasjoner. Disse midlene brukes i «Prosjekt Trytetjern». Kommunen
rapporterer (tar den jobben med kvitteringer, bilag osv) hva midlene er brukt til.
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Sak 57/17: Diverse.















Dugnad. De fleste har gjort dugnaden sin under «jaktfeltskytingen» og det er
utfordrende å få folk til å gjøre dugnad til andre oppgaver.
Jaktfeltstevnet har kanskje vokst seg for stort i forhold til de folk vi har til disposisjon.
Thorbjørn mener vi bør utsette dette et år for at vi kan lage bedre system i forhold til
det vi disponerer av ressurser.
Todalshytta ønsker vi å overta, og det medfører en god del dugnad. Bl.a. bør taket
skiftes (1. prioritet) og det samme med gulvet. Altså rustes opp. Ole P. vil ta med John
Andreas Ask til Todalshytta som en begynnelse på en prosess for å overta hytta.
Jan Sauthon opplyser at det skal være dugnad på, bl.a. rydde i bua på standplassen på
riflebanen.
Støyproblemer fra skytebanene. Vårt baneanlegg hadde mindre støy enn skytterlaget,
men de vil lage en støyskjemingsvoll som vil bedre problemet. Thorbjørn vil at det
skal varsles dersom det skal skytes utenom skytedager. Våpenstativ utenfor skytebua
skal skaffes til veie.
Thorbjørn skal kjøpe PC til skytebanen.
Terje N skal få innsyn i kontoen til NesJFF. Tor ordner det.
Kåre P mener vi burde se på jaktgrensa, 300m fra hus, fra Østenfor til Haugaplassen
og den bør reduseres til null der det ikke bor folk i husa. Det samme burde gjelder
utover mot Rudsviken. Jaktgruppa bør se på dette til kommende jaktsesong (2018).
Ole P. har kart over jaktområdene som vi kan sende ut. Han vil sende disse til
meg(TerjeN).
Langsvasshytta. Vi kan avtale med leietakerne om at vi kan leie ut den og andre hytter
som vi har.

Ref TerjeN
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