Styremøte i Nes JFF 04.10.2018
Tilstede: Erling Brekke, Torbjørn Erntzen, Irene Hagen, Tommy Haugen, Jan Sauthoen, OlePetter Haugen, Sverre Hamre, Tor Dalevold.
Sendes til: Terje Normann, Kåre Peder Rasmushaugen, Irene Holmen.
Sak 39/18: Ref. fra sist møte,


godkjent.

Sak 40/18: Overslag på tak Todalshytta.


Tor har satt opp kostnad oversikt. OP. sender e-post m/bilde av taket til Jon Andreas
Ask i kommunen for overføring av utlegg.

Sak 41/18
 Dugnad/nettsiden vår.
 Torbjørn lager ny" blokk " på nettsiden vår som heter DUGNAD. Her settes det opp
en tekst som viser hvordan du går fram når en skal registrere seg med dugnad. Eks.
hvilken gruppe en ønsker å bidra i, hva slags dugnad: male/beise, snekkere, o.s.v.
Sendes deretter på e-post til styret sin e-post adr.
Sak 42/18
 Oversikt hytter.
 Jan hadde sjekket med Inatur, men mente ordningen ble for dyr. Forslag på å legge ut
Todalshytta via/Air BnB fra 2019. Før dette skjer må gulvet sjekkes, brannmur settes
opp, røykrør må flyttes og det bør males. Utvendig må det planeres på østsiden av
hytta. Jan tar kontakt med pers. for å utføre disse oppgavene. Sak i novembermøtet.
Sak 43/18
 Avtale/kontrakt med Gudbrand Gulsvik.
 Styre ønsker en skriftlig avtale med G.G. på leie av terreng Storetoppen, fiskevann
Langetjern, og nordre Todalsvannet. Jaktterrenget betales med kr. 1497,- og
fiskevannene med kr. 250 pr. stk. I kontrakten viser vi til utsetting av fiskeyngel.
Totalt kr. 2000,- ink. mva. Tor Dalevold setter opp kontrakt.
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Diverse:
 Øverby /Opplysningsvesenets fond etterlyser kontrakt/betaling. OP. sender signert
avtale pr. post og etterlyser faktura.
 Aktivitet/Folkehøyskolen. Tirsdag 6. november fra kl. 1230-1415 og onsdag 7.
november fra kl.1000-1415. Hvem kan være med gi tilbakemelding til OP.
 Hjorteviltmøte med jaktlederne 8/9. Fordeling av kvoter. Tommy årets jaktleder og
starter med 4 dyr. Thomas andre uke med 3 dyr.
 Omdisponering av kulturmidler. Kr. 9000,- ønskes å bruke på Trytetjern . Søknad
sendt.
 Hundegruppa. Joar Tolpinrud er i gang som instruktør. Har testet 5-6 hunder.
 Torbjørn ønsker å ta opplæring som jegerprøveinstruktør. Han kontakter Gol JFF for å
få til et samarbeide. Sak neste møte.
 OP tar kontakt med 4H om kanoene ved båtplassen v/Trytetjern.
 Nå må gruppelederne gå inn å sjekke de forskjellige betalte aktiviteter, om pengene er
overført til VIPPS. De som har utført godkjenning av storviltprøver, må sende
navnene på disse til Tommy.
 Irene Hagen skal møte på styremøte, i fylkeslaget 24/10. Sak er årsmøte.
 Forespørsel om lisens/felling av rovvilt, bare skal gjelde storviltlagene, er sendt til
Karin Kvarteig.
 Her fremdeles noe rifle amo. igjen. Pris pr. pakke ( 20 stk.) er kr. 150,-

Ref OP 5/10-18.
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