Styremøte i Nes JFF 09.08.2018
De som møtte: Ole P. Haugen, Terje Normann, Tommy Haugen, Irene Hagen, Erling Brekke,
Thorbjørn Erntzen, Tor Dalevold, Kåre P. Rassmushaugen.

Referatet sendes også til: Jan Sauthon, Sverre A. Hamre, Irene Holmen

Sak 27/18: Ref fra møtet 06.06.





Ole P. kontakter Jostein Levorsen , Intersport, for å hente ut våpnene, 2 hagler
Todalshytta må bli spylt utvendig. Tor tar ansvar for at hytta blir vasket
Langevasshytta blir oppsagt av leietakerne.
Referatet godkjent

Sak 28/18: Avtale med ettersøksringen er i orden.


Tor betaler. Ring 916 45217 ved skadeskyting av rådyr.

Sak 29/18: Sak fra Jan Sauthon.


Blir utsatt da han ikke kunne møte

Sak 30/18: Inatur:




Det har gått bra. Overskuddet er redusert. Innrapportering til kommunen etter
rådyrjakta. Har vært mye arbeid. Ingen får fysiske kort, men alle som jakter registrert i
Inatur.
Vi skal ta hjerneprøve av elg, hjort og rådyr i år også.

Sak 31/18: Bankbilag.


Utskrift fra Vipps er veldig mangelfull. Det står ikke navn til betaler på bankutskriften.
Tor undersøker dette. Dette må vi ha!

Sak 32/18: Avtale med Øståsen grunneierlag:



Nytt av året fra grunneierlaget: Det åpnes for grunneier dersom han/hun ønsker å delta
på storviltjakt.
Vi mener han/hun må delta på lik linje med våre jegere. Betaling, søknad 10.1., avtale
med jaktlag (hvilket lag) og følge de samme reglene som vi har satt som krav til våre
jegere.
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Sak 33/18: Diverse.















Vi har sendt til faktura til 4H. Fått mye skryt fra deltakerne på leiren.
Ole P har slått sammen skogdagen for skoleungdom, skogdagen for familie, 4H og
Folkehøyskolen. Søknad til NJFF om midler er sendt
Todalshytta. Nytt tak, takrenner. Vasking utvendig og fjerning av avfall/søppel. Neste
år tas gulvet.
Salg av fiskekort: 2650,- bare fra bommen. Neste år blir bare Vipps og banksalg.
Folkehøyskolen vil være med på jakt. Uke 43, 44, 45 har de satt satt opp. Dessverre
kan vi ikke love noe. Vi tar kontakt med skolen for å høre hvordan de tenker om dette.
Pga. ingen søkte på hjortekort til årsmøtet, selger vi 2 kort nå, Helge Runar og Mike
Tony Bråten til 700,- per stk.+ kg-pris for kjøtt.
Vi har igjen rifleamo. 308. 23 pk. og 22 pk. 6,55. Hver pk. er 20 skudd. Mantel.
Båt og bu på Trytetjern. Båten har leid ut praktisk hver dag. 4H vil ha årer og vester til
kano i bua vår. Vi foreslår at de bruker bakre del av bua som isbanekjørere bruker om
vinteren. Da slipper vi mye rot i vår bu. Vi vil se på avtalen vi har med isbanekjørere
der vi lager en leieavtale med isbanekjørerne om bua.
Terje tar med utskrift politiattest(politi.no) som alle i styret må fylle og leder
godkjenner den før innsending. Dette tar han med til neste møte.
Irene Hagen var på kvinnekonferanse i Flå. Det var en veldig positiv sammenkomst.
24.10. skal Irene på fylkesmøte før årsmøtet i NJFF på Gardermoen.
FB-grupper. Alle og enhver kan ikke lage grupper som er linket til Nes JFF. Thorbjørn
styrer den offisielle siden til Nes JFF. Baneutvalget har sin egen side
Pga. den spesielle situasjonen i år, tar vi 50,- for skyting på løpende elg. Denne prisen,
bare for i år, gjelder både for medlemmer og ikke. Skyting på tirsdag og onsdager fra
18.00 – 20.00.

Ref

Terje Normann
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