Styremøte i Nes JFF 08.03.2018
De som møtte: Tommy Haugen, Irene Hagen, Thorbjørn Erntzen, Erling Brekke, Jan
Sauthon, Ole Petter Haugen, Terje Normann, Kåre P. Rasmushaugen, Tor Dalevold, Sverre A.
Hamre

Sak 6/18: Referatet 9.2.18 er vedtatt.

Sak 7/18: Priser på diverse.








Fiskekortpriser. Døgn: 50,-. Sesong: 250,- medlemmer og 300,- ikke medlemmer
Serie med 25 duer og skudd: 75,- for junior til 18 år og 100,- for senior f.o.m.18 år.
Duer 50,- for 25 stk
Rifleamo. Vi legger på 25% for å dekke blinker og lignende.
Løpende elg per dag. Medlem 50,-. Ikke medlem 75,Jaktprøve: Medlem 100,- ikke medlem 200,-. Dette er per våpen.
Hytteleie: 100,- per seng. Dvs. 100,- per person. Det er bare Todalshytta (ikke
veslerommet) som blir utleid på døgnbasis. De andre hyttene er utleid på åremål. Her
blir leia regulert etter det vi betaler til Nes kommune.

Sak 8/18: Diverse.











Vilttabellen er sendt til Karin Kvarteig
Grunnlagsåret 2017, moms skjema og kontingentskjema er sendt til NJFF
23000,- har Nes kommune betalt for oppussing av Veslerommet
Irene Hagen og Thorbjørn Erntzen møter på Buskeruds årsmøte for 2017 på Sokna den
21.mars
Hallingmarken fyller 50 år. Hallingmarken vil at Nes JFF skal stille opp. Fylkeslaget
og Jakt- Fiskesenteret må stille med ideer og utstyr/folk. Nes JFF vil bidra som godt
som mulig, men vi har få eller ingen ideer. Ål og Geilo har skytesimulator som vi
kunne brukt på Marken. Vi undersøker dette nærmere.
Forsikringene bør være oppdatert i henhold til det vi eier og har investert.
Ole P. kontakter Gjensidige for at han og de kan gå gjennom våre forsikringer og
eiendeler.
Årsmøtereferatet er underskrevet og videresendt til NJFF.
Ledere av storviltlagene er: Roger Andersen, Helge Runar Bråten, Thomas Gundersen,
Tommy Haugen. Disse skal sammen med Terje N og Kåre P, se på reglene for
storviltjakt. Reglelene skal så godkjennes av styret.
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Sak 8/18: Budsjetter i de forskjellige gruppene.








5000,- til Kvinnegruppa til partering av vilt og eventuelt lage pølser
14000,- til Hund- og viltstell. Dette skal brukes til kurs f.eks. til aversjonskurs. Joar er
ferdig instruktør i løpet av juni/juli/aug.
Hytteutvalget: 5000,- til verktøy. 7500,- til strøm på banen/buene på banen (Erling).
1000,- bensin og andre driftsutgifter.
Fiskegruppa: 13000,- til fisk. Undersøke om vi kan sette opp gapahuk ved
Breiskardtjern eller Tolleskadtjern. Pris ca. 1000,Riflegruppa: 30000,- i utgifter. Inntekter ca. 30000,-. Gjennomgikk det de har satt opp
som arb.prog. Se budsjett.
Haglegruppa: 10000,- til rep av hagler og eventuelt kjøp av o/u hagle.
Nes JFF skulle ønske at det var større aktivitet da det er investert mye penger og
dugnad i anlegget.

Ref
Terje Normann
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