Styremøte i Nes JFF 03.05.2018
De som møtte: Thorbjørn Erntzen, Erling Brekke, Irene Hagen. Tommy Haugen, Tor
Dalevold, Jan Sauthon, Kåre P. Rasmushaugen, Terje Normann, Ole P. Haugen, Irene
Holmen, Sverre A. Hamre

Sak 15/18: Referat fra 5.4.18:


Referatet godkjent

Sak 16/18: Viken skogdag, 9. og 10.mai.



De fleste som kan, stiller. Tommy, Torbjørn, Ole P med flere stiller, men det er
kanskje ikke nok folk?
Hagleskyting, kasting m/sluk og eventuelt pinnebrød er noen aktiviteter.

Sak 17/18: Rapport fra regionsamlingsmøte der Thorbjørn og Irene Hagen møtte.


Thorbjørn orienterte fra møtet der dette blei tatt opp:
o Felles innkjøp av profilerende plagg.
o Jegerprøve som kan være felles
o Ikke så stor interesse for felles amokjøp.
o Torsdag 7.6. skal det være kurs i digitalisering, hjemmeside og FB.

Sak 18/18: Retningslinjer for hjortevilt.




Vi gjennomgikk forslag til regler som elgjegerne og Nes JFF hadde satt opp. Styret
kom med noen formuleringsendringer og Thorbjørn forandret reglene etter hvert som
styret gjennomgikk disse.
Reglene med endringene ble godkjent og legges ut på hjemmesida vår.

Sak 19/18: Transaksjoner.


Tor gjorde rede for det som er gjort på kontoen, inn/ut.

Sak 20/18: Todalshytta.


Lørdag 5.5. blir det gjort dugnad på hytta. Sender ut sms for å få tak i folk som kan
delta og hjelpe til

Sak 21/18: Regnskap påskeharen.



Sverre forklarte hvordan de hadde gjort det.
Vi bør tenke litt langsiktig. Vi bør kjøpe et kjøl-/fryseskap som kan stå i varmebua der
pølser, brus ol. kan oppbevares til seinere arrangement.
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Sak 22/18: Diverse.








Brannsikring av Todalshytta. Ole P. hadde med seg Kjell A. Liahagen og han påpekte
noen feil/mangler som må rettes. Det blir gjort.
4-H-arrangemanget juni sammen med Nes JFF. Det er stor påmelding
Lavo for samlinger. Irene Hagen ønsker at en lavo blir satt opp slik at den den kan
brukes til samling(kvinnesamling) ved et fiskevann. Vi sjekker det ut.
Irene Hagen vil invitere «damene» fra Gol til aktiviteter i Nes JFF
1. – 3. juni skal det være kvinnekonferanse i Flå. Irene Hagen reiser og Irene Holmen
er interessert.
Hjemmesida vår er nå oppdatert med aktiviteter, priser og annen nyttig info
Jaktkort. Vi skal selge jaktkort på Inatur. Alle medlemmer vil få en e-post der dette er
forklart og når du kan søke/kjøpe kort.

Ref. TerjeN
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