Styremøte i Nes JFF 06.09.2018
De som møtte: Erling Brekke, Tommy Haugen, Tor Dalevold, Jan Sauthon, Terje Normann,
Thorbjørn Erntzen, Ole Petter Haugen

Referatet sendes også til: Sverre A. Hamre, Irene Hagen, Irene Holmen, Kåre Peder
Rasmushaugen

Sak 34/18: Referatet fra 09.08.18.




Haglen er ikke kommet i «hus»
3 pk. amo til hver som vil ha i styret og riflegruppa. 150,- per pk
Referatet godkjent

Sak 35/18: Vippskontoer.


Tommy, Erling skal ha tilgang til Vippskontoer. Sverre har.

Sak 35/18: Politiattester.


Vi utsetter dette, men Thorbjørn og Tommy søker om vandelsattest og de er med når
vi arrangerer noe for mindreårige. Andre i styret kan også søke.

Sak 36/18: Dugnad og føring av dette.


Vi undersøker muligheten for å lage en aktiv side der medlemmene kan registrere seg
selv når de kan gjøre dugnad og har deltatt på dugnad. De legger inn dato, timer og
navn. Da kan gruppelederne se når og hvem som kan/har gjort dugnad. De som ikke
har gjort dugnad, må regne med dyrere fiskekort, jaktkort, skyting og annet som
foreningen styrer.

Sak 37/18: Folkehøyskolen på Gol.


De ønske to dager i uke 44 og 45 i 2018 med mye av det samme opplegget som i
2017. Prisen per elev vil vi øke til 200,-. Vi trenger minst 4-5 personer for å få
gjennomført dette. Ole P. tar kontakt med folkehøyskolen.
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Sak 38/18: Diverse.













Kulturmidler. Vi søker om å få omdisponere tildelte midler til brygge i
Hallingdalselva v/gamle infosenteret,9000,-, til båtplass i Trytetjern.
«Ringeriksdamene.» Vi har leid bort veslerommet, men vi har 6 sengeplasser i
storrommet.
Referatene fra styremøtene: En kopi sendes til styret.nesjff@gmail.com
Vi har fått fiskerett i Nordre Todalsvann av Gudbrand Gulsvik. Det skal settes opp en
kontrakt med Gudbrand om jakt og fiske. Tor ordner dette.
Todalshytta: Planere rundt hytta for å gjøre det litt lettere å frakte til/fra hytta. Lage
fall fra hytta slik at vannet ikke renner på hytta. Vi mangler ved på Todalshytta. Vi må
skaffe noe i år. Jan Sauthon ordner dette.
Langevasshytta. Jan vil gjerne leie ut denne hytta på Inatur. Kanskje skal vi prøve det?
Jan er villig til å ta på seg oppfølgingsarbeidet.
Jaktfelt. Vi kan ikke være med på å arrangere stevner utenom NJFF (forsikringer ol).
Hemsedal skal kanskje arrangere jaktfelt denne vinteren/våren. Kanskje kan John Kåre
arrangere det til neste år, men det må legges inn i NJFF`s terminliste dersom det skal
arrangeres i vårt navn.
Skytetider for2019 må inn ila høsten. Skal være avgjort før årsmøtet slik at vi kan
presentere det på årsmøtet. Send det til Thorbjørn, styret.nesjff@gmail.com
Joar har kjøpt inn utstyr for «strømming» av jakthunder. Terreng og sau har han
skaffer det.
Skytebanen. Skiver er tatt inn og skyting er slutt for i år. «Elgen» går ikke, men det er
slutt også der.

Ref. TerjeN
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