Styremøte i Nes JFF 05.04.2018
De som møtte: Tommy Haugen, Erling Brekke, Irene Hagen, Tor Dalevold, Jan Sauthon,
Kåre Peder Rasmushaugen.
Ref. Sendes til: Sverre Hamre, Irene Holmen, Terje Normann, Thorbjørn Erntzen.

Sak 10/18: Referat fra mars møte ble godkjent.
Sak 11/18: Forsikring av bygg og eiendeler i Gjensidige.


Leder gikk igjennom forsikringsoversikten. Enkelte poster vurderes på nytt og det
avtales nytt møte med Gjensidige.

12/18: Årsmøte i Buskerud NJFF.


Irene Hagen og Torbjørn Erntzen møtte. Et av satsning områdene som det ble fokusert
på, er barn og ungdom. Irene tar dette videre til kvinnegruppa for innspill til hvordan
foreningen kan satse. Irene ble også tatt ut til å møte på landsmøte i NJFF.

13/18: Tor Dalevold gikk i gjennom siste mnd. transaksjoner på foreningens konto.


Han oppretter et prosjekt nr. på Todalshytta.

14/18: Diverse:













Kåre Peder Rasmushaugen avtaler møte med jaktlederene for gjennomgang av
retningslinjer for storviltjakt.
Hallingmarken. Det er ikke kommet tilbakemeldinger å at noen foreninger er
interessert i å være med. Dugnad opplegget for 2018 er planlagt og foreningen ser
ingen mulighet til å arrangere dette alene.
Gapahuk: Etter kontakt med Gerd Eli Matismoen er det gjort makeskifte på
Tolleskatjern og de er ikke eiere lenger. Leder tar kontakt med Gudbrand Gulsvik om
å sette opp gapahuk på Langetjern.
Påskeharen: Gruppa bør vurder om det er riktig å arrangere dette i påsken. Det legges
ned mye dugnad og frammøte var dårlig.
Høgfoss/Halland: Tommy Haugen ser på hva det vil koste å få disse til et
medlemsmøte for å vise sine filmer om harejakt.
Riflegruppa: Tommy Haugen ser på hvordan treningen kan legges opp etter
forespørsel om trening før fellesferien.
Fiskekonkurranse: Erling Brekke er kontaktet av eierne på Liodden Camping om å
være med på en fiskekonkurranse. Erling tar kontakt for å se hva opplegget går ut på.
Instruktør kurs: Irene Hagen starter på kurs nå i april. Hun trenger 100 stk. av 308
amo. leder ordner dette.
Kvinnegruppa: Irene Hagen tar kontakt med Irene Holmen for å få til et møte i april.
Skriv fra Sverre Hamre: Styre ser positivt på at yngre medlemmer blir foreslått til
instruktører. Pr. nå har vi 5 medlemmer som har hagleinstruktør status i foreningen (
Tommy Haugen, Sverre Hamre , John Håkonsrud, Tore Blyverket, Ole Kristian
Espeseth ). Gruppa er den som har flest instruktører og vi ser en nedgang i
medlemsinteressen. Instruktører blir foreslått og lagt fram på styremøte i mars, der det
også blir lagt inn i budsjettet. Styre mener at inntil vider bør dette utsettes.
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Strøm opplegg i lager bu: Erling Brekke ser på dette i helgen.
Innkjøp av verktøy: Jan Sauthoen har kjøpt inn noe verktøy, batt.drill, krafse, rive,
trillebår, stiftepistol og diverse skruer.

Ref. OPH.

7/4-18.
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