Styremøte i Nes JFF 23.11.2017
De som møtte: Tor Dalevold. Erling Brekke, Jan Sauthon, Ole Petter Haugen, Joar
Tolpinrud, Sverre A. Hamre, Thorbjørn Erntzen, Terje Normann.
Referat sendes også til: Irene Hagen, Irene Holmen, Kåre P. Rasmushaugen

Sak 67/17: Referat fra styremøtet den 19.10.17



Sak 66/17: Kommer tilbake til flytting av dohus
Referatet godkjent.

68/17: Status jakt og utøvelse.










Mye hare, og det er ikke registret pest.
Det har vært godt med fugl.
Det er felt et rådyr, og dette er det ikke tatt skrantesykprøve av. Jegeren hadde glemt
det.
Retningslinjene for elgjakt om dyr som ikke er felt innen 10.12., følger de
retningslinjene som NesJFF har vedtatt. Se vedlegget til dette referatet.
Det har vært episoder der storviltjegere og småviltjeger «har gått oppå hverandre».
Jegerne bør forhøre seg/avtale med hverandre hvor de skal jakte (forhøre seg med
elgjegerne først og fremst).
Etter jaktslutt, dvs f.o.m. januar, kan hundeeiere trene hundene sine dersom de har
opprettet avtale med grunneier. Ingen hundetrening i jaktperioden dersom du ikke har
jaktkort.
Hjortejakt vurderes etter siste elg er felt. Avtale med elglagene.

69/17: Uttak fra Intersport.


Gjøre avtale med Jostein Levorsen.

70/17: Regnskap/oppgjør for 2017.


Starter med innsending av oppgjør f.o.m. 15.12

71|/17: Pris for Veslerommet i Todalehytta.




Todalshytta (og de andre hyttene): Kommunen betaler materialene (inntil 10000,trengs ikke kommunens godkjennelse). Større investeringer må forhåndsgodkjennes av
kommunen.
Vi opprettholder prisen for Veslerommet til Espen Engelstad på 3000,- inklusiv
renovasjon. Vi har fått økt hytteleie fra kommunen. Dersom Espen Engelstad gjør stor
dugnad (vi skal legge nytt tak på Todalshytta), kan vi se mer på dette.
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72/17: Diverse.












Julemiddag med styremøte den 7.12. kl.18.30 på Kroa ved Elveshell
Rotary vil kjøpe og sette opp en gapahuk til 50000,- i enden av veien rundt Trytetjern
Vi har da tømmer til en gapahuk, og vi vil prøve å sette den opp ved Breiskardtjern. Vi
må søke om tillatelse fra Prestegårdsskogen.
24.8. – 26.8. vil pistolklubben arranger revolverstevne og de vil låne vårt baneanlegg.
Vi sier ja til dette.
Gamle ringpermer med referater og regnskap vi vi lagre i bunkeren på banen.
Skal vi ha årsmøtet her på Rødekorshuset med innkjøpte premier som trekkes til som
møter? Vi dropper matservering.
Vi planlegger revejakt med hund i jan - feb 2018
Jan vil låne feller til mink/mår som han vil bruke. Dette sa styret «ja» til.
Jaktrapport/felling/jaktdager sendes til meg på nesjff@gmail.com. 2.1.18 er fristen.
Vassfarveien. Jan vil overta dette arbeidet for å prøve å få til en løsning
Jan vil ta på seg å holde orden/oversikt over foreningen eiendeler

Ref

Terje Normann
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