Styremøte i Nes JFF 07.12.2017 med juletallerken på kroa
De som møtte: Ole Petter Haugen, Tor Dalevold, Erling Brekke, Jan Sauthon, Thorbjørn
Erntzen, Terje Normann, Joar Tolpinrud, Irene Hagen, Sverre A. Hamre, Kåre P.
Rasmushaugen, Irene Holmen.

Sak 73/17: Referat fra møtet 23.11.17.


Referatet godkjent.

Sak 74/17: 4H og Nes JFF



4H skal ha leir med ulike kurs for barn/ungdommer den 28.6.-29.6.. Vi er blitt
forespurt om vi kan bidra med noen kurs.
Vi ble enige om konsentrerer oss om fiskeaktiviteter ved Trytetjern og skyting på
skytebanen. Vi legger opp aktivitetene sammen med 4H, men hva vi gjør, kommer vi
tilbake til seinere.

Sak 75/17: Saker til årsmøtet.






Årsmøtet blir fredag 9.2.18 på Rødekorshuset kl.18.00. Det blir ikke matservering,
men vi vil heller kjøpe «ting» som blir trukket ut blant dem som møter.
Valg til årsmøtet. Jan Sauthon har lister over de som er på valg og medlemslister. Det
er mange som er på valg, men de (Jan og Odd Kristiansen) har begynt på jobben.
Revisorer må velges på årsmøtet da det er veldig dyrt å få regnskapsfirmaet til å gjøre
jobben
Ole P. vil sende ut innkalling til årsmøtet og saker som skal behandles der. Sendingen
sendes ut 15.12.17.
Vi bestiller ikke konvolutter til fiskekort, men setter opp godt synlige fiskeregler som
gjelder i våre fiskevann. Fiskekort betales i bank (helst årskort) og Vipps.

Sak 76/17: Reviderte forslag på elg og hjortejakt.


Vedtatt slik som forelagt styret, men Ole P. vil kanskje ha små
endringer/formuleringer som styret vedtok. Se hjemmesiden vår under «jakt» der disse
retningslinjene vil bli lagt ut.

Sak 77/17: Diverse:





Vi har fått brev fra politiet som gjelder våpen som foreningen har. Thorbjørn tar seg
av dette. (Ole P. lager en perm der alle papirer som angår våpen til Nes JFF). Permen
blir lagret på banen.
Jan mangler en del opplysninger over aktiva i foreningen. Han ber gruppelederne ta en
opptelling over de eiendelene de rår over.
Vi spiste en god julemiddag med kaffe og dessert som avslutning på et aktivt styreår i
foreningen.
Ref.

Terje Normann
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