Styremøte i Nes JFF 21.09.2017
Tilstede: Joar Tolpinrud, Jan Sauthon, Thorbjørn Erntzen, Sverre A. Hamre, Tor Dalevold,
Irene Holmen, Ole P. Haugen, Irene Hagen, Terje Normann, Erling Brekke, Kåre P.
Rasmushaugen.

Sak 58/17: Referat fra møtet den 18.8.17.



Jaktfeltstevnet 2018 er droppet dette året (2018) p.g.a. John K. Haugen sin kapasitet.
Referatet godkjennes.

Sak 59/17: Veslerommet i Todalshytta.




Det er satt inn kjøkken i veslerommet. Det blei skikkelig bra. Veslerommet blir leid ut
på åremål, men 2 uker i elgjakta kan elglagene disponere dette rommet.
Det blir skiftet tak på hele hytta i 2018. Det blir mye dugnad.
Frivillighetssentralen. Vi vil ikke gå inn i stiftelsen med det første. Vi venter og ser.

Sak 60/17: Båt i Trytetjern.





Ole P. vil selger båt og henger til NesJFF (tot. 13000,-) Alle båter, også de to i elva,
blir lagt til vinteropplag på skytebanen.
Fiskegruppa vil styre utleie av båten i Trytetjern. Båten kan også brukes i Langevann.
Fiskegruppa disponerer en garnrett, og de to andre, kan medlemmene søke årsmøtet
om.
Båten kan også brukes til arbeid i andre vann som foreningen leier.

Sak 61/17: Hoopla jaktkort på nett.



Terje orienterte om dette. Videre arbeid på for å benytte seg av dette, vil jaktgruppa ta
opp, bl.a. kriterier og betingelser. Selve salget vil Hoopla ta seg av.
Det koster mellom 50 -80 kr ekstra for hvert kort
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Sak 62/17: Diverse.











Levering av elgslakt i Hallingdal Lokalmatsenter. Det må samsvare mellom innveiing
til H.Lokalmatsenter og antall kg som rapporteres til Øståsen grunneierlag.
Møte med Øståsen gr.eierlag. Styret i Øståsen gr.eierlag var enig med NesJFF i at
f.o.m.1.9. det ikke skulle være organisert aktivitet etter denne dato. Dette blei sendt til
kommunen og idrettslaget og Trial Head (sykkelgruppa) der det vises til dette møtet.
Søknad om leie av veslerommet, Espen og Freddy (medlemmer fra Oslo). Dette går
styret inn for.
Styret går inn for at vi undersøker behovet for bomkort, 1.9.-23.12. i Hedalsveien.
Spørsmålet er om Nes FF skal kjøpe inn et antall kort for videresalg. Medlemmene
sender Terje et svar på dette. Alle medlemmer som vil søke jaktkort, svarer om de er
interessert i dette.
Fiskegruppa setter ikke ut fisk i år da de ikke får tak i to-årige settefisk.
De vil sette garn i Trytetjern f.eks. sammen med 4H
Begge haglene er defekte. De er levert til Edvin Flesvik. Sverre snakker med Jostein
på G-sport.
Det må være utpekte personer som skal gjøre faste oppgaver, f.eks. slå gress på banen
osv. De ulike gruppene plukker ut personer.

Ref. Terje Normann
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