Styremøte i Nes JFF 01.11.2018
De som møtte: Kåre P. Rassmushaugen, Tommy Haugen, Tor Dalevold, Jan Sauthon,
Thorbjørn Erntzen, Irene Hagen, Erling Brtekke, Terje Normann, Ole P. Haugen
Referatet sendes også til: Sverre A. Hamre, Irene Holmen
Sak 45/18: Referatet fra 05.10.18.


Referatet godkjent

Sak 43/18: Ole P har gjort avtale om leie av fiskevann og jaktterreng med Gudbrand Gulsvik.
Storetoppen 950 da. Her er småvilt- og rådyrjakt
Sak 46/18: Politiattest.


Thorbjørn og Terje har underskrevet taushetserklæring. Disse sendes inn til NJFF

47/18: Dugnadsregistrering.


Det ser ut som skjemaet fungerer, men kan også legge inn hvilken gruppe dugnaden
helst vil tilhøre

48/18: Jegerprøveinstruktør.


Thorbjørn vil vurdere å ta kurset. Om han eller Nes JFF skal betale kurset, kommer
han tilbake til.

Sak 49/18: Gjestekort.


Terje N skriver om dette slik at ordningen ikke kan misbrukes. 1 gang i året for både
jeger og gjestejeger. Se egen tekst til dette referatet som nå ligger under "jakt" på vår
hjemmeside.
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50/18: Diverse















Ringrikskvinnene. Det passer ikke for dem i år. Vi tar ikke depositum
Folkehøyskolen. Irene på tirsdag 6.11., Terje N, Eva og Ole P. tirsdag og onsdag
Erling kan kanskje være med.
Foreningen har fått mulighet til å omdisponere 9000,- som fiskegruppa kan disponere
til innkjøp av utstyr eller annet i forbindelse med Trytetjernprosjektet.
Fiskegruppa kan disponere Langevasshytta der de kan leie ut hytta og fiske. Erling tar
ansvar for denne hytta og Jan har ansvar for Todalshytta. De står også for tilsyn og
vedlikehold. De kan overnatte gratis på hytta de har tilsyn med, men ikke for
gjester/fam de måtte ha med seg.
Vi må prøve å få inntekt på hyttene våre. AirBnB eller andre utleiefirmaer/foretak kan
være aktuelle nettsteder.
Trytetjern. Legger strøm forbi bua vår. Bua skal isoleres for førstehjelpsutstyr. Vi får
nyte godt av strømmen.
Julemiddag den 4.12. Ole P sender ut sted, dato og klokkeslett nåe det er klart.
En i styret, f.eks Kåre P er med å organiser eventuelt ulvejakt. I utgangspunkter er det
storviltjegere som kan jakte rovvilt, men alle kan søke om lisensjaktløyve og være
med på dette.
Erling og Jan må ha Vippskonto for å kontrollere at hytteleie blir betalt
Revejakt m/hund vil vi prøve å få til en gang før jul og en eller flere ganger etter jul.
Jan leder dette.
Hvert årsmøtereferat blir lagt fram av gruppeleder. Referatet bør være korte og der
endringer og neste års mål presiseres. Bilder av aktiviteter forteller mer enn ord.
Vi tar bilde av styret på julemøtet.

Ref
TerjeN
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