Styremøte i Nes JFF 04.12.2018
De som møtte: Thorbjørn Erntzen, Irene Hagen, Tommy Haugen, Jan Sauthon, Tor Dalevold,
Erling Brekke, Terje Normann, Kåre P. Haugen

Referatet sendes også til: Sverre A. Hamre, Irene Holme

Sak 51/18: Referatet fra 01.11.18.







Ole P sender forespørsmål til Gudbrand om kontonr. for betaling av terrengleie og
fiskevann
Vi vurderer å ta betaling for de som ikke har dugnad til jaktkort
Skal vi/Thorbjørn ha jegerprøvekurs? Thorbjørn litt usikker, men skal betenke seg til
over jul. Vi har også kontakt med Astrid Thon om hun/vi /Thorbjørn skal arrangere
kurs til våren.
Vi bruker bankkontoen vår 2351 20 93213 først og fremst ved hytteleie. Merk
innbetaling med hyttenavn.
Referatet godkjent

Sak 52/18: Rovviltkampanje.


Vi ønsker å belønne inntil 5 medlemmer med rådyrkor for de som har felt flest rovdyr.
De trekkes på årsmøtet blant de som har levert inn dokumentasjon på felt rovvilt.

Sak 53/18: Årsmøtet for 2018:



Årsmøteinnkalling med sakliste sendes ut innen 20.12.18. Ole P. står for utsendingen.
Husk at saker til årsmøtet må være inne senest 10.01.19.
Årsmøtet blir avholdt fredag 08.02.19 på Rødekorshuset.

Sak 54/18: Revejakt.


Jan, Kåre P, Thorbjørn organiser denne jakta. Det er mange som vil være med på
dette. Kun hagle blir tillatt.
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Sak 55/18: Diverse.













Opptelling av duer og hagleskudd innen den 01.01.19 (Sverre). Ole P tar imot
opptellingen.
Mangler oppgjør for noe av elgkjøttet, dvs. 8100,-. Nes JFF betaler til grunneierlaget
og det er Nes JFF som må «mase» for å få inn pengene.
Gjennomgikk inn/ut på konto, Tor og Ole P.
Valgnemda er Irene Hagen (Leder), Sverre A. Hamre, Tommy Haugen. Begynn tidlig
med dette arbeidet.
Vi vil påskjønne Karin Kvarteig, som leder av grunneierlaget, med ei vinflaske for
godt samarbeid og imøtekommenhet.
Fjerning av båt i Breiskardtjern, Sverre! Snarest!
Thorbjørn vil sende ut en PP der gruppelederne fyller ut med tekst, bilder og hvem,
hvor og når.
Medlemskveld: Tommy har tatt kontakt med Høgfoss, jeger, friluftsmann med
jaktfilmer, for å høre om foreningen er interessert. 10 000,- tar han for en kveld. Dette
kan vi lage til en medlemskveld. Tommy og Thorbjørn tar ansvar for dette. 100,inngang bør være passe.
Kalkunskyting 2. juledag kl 11.00 går som planlagt
Ole P har sperret kortene (alle 3 kort) på Kiwi da det medførte masse merarbeid og
gebyrer.
Melding om gaupespor må meldes til Kåre P snarest slik han kan gå ruta for
dokumentasjon av bestand og familiesammensetning.

Ref
Terje Normann
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