Styremøte i Nes JFF 11.01.2019
De som møtte: Ole P. Haugen, Tommy Haugen, Tor Dalevold, Kåre P. Rasmushaugen,
Thorbjørn Erntzen, Jan Sauthon, Irene Hagen, Erling Brekke, Terje Normann

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

Sak 56/19: ref. fra møtet 04.12.18
-

Referatet godkjent

Sak 57/19: Innkomne saker til årsmøtet.
-

-

Det er kommet inn en sak, «Tidsrom for hjortejakt utenom elgjakta»
3 søknader til elgjakt
Styret går inn for at de som har hjortekort, kan få jakte etter elgjakta (kvoten er fylt).
Det er årets jaktledere som avgjør dette for 2019. Styret har gått inn for dette, og at det
blir automatisk for 2020 og utover. Husk: Det er jaktleder i lag 1 som bestemmer og
skal ha beskjed. Reglene for hjortejakt skal følges!
Helge Runar er årets jaktleder og det andre laget er Roger Andersen. Lag tre var
Tommy Haugen sitt jaktlag
Hjortekort. Det er kommet inn 7 søknader, men vi har 4 kort å fordele. F.o.m. i år, vil
vi føre oversikt over tildelte hjortekort slik at styret kan fordele kortene etter hvem
som har fått tidligere.

Sak 58/19: Årsmeldinger
-

Thorbjørn har fått en del årsmeldinger, men mangler noen

Sak 59/19: Valgene på årsmøtet
-

-

Valgkomiteen har utfordringer. Noen grupper har nesten alle medlemmene er på valg.
For at dette skal bli bedre, må noen velges for bare for 1 år. Da slipper vi kanskje
denne situasjonen. Valgkomiteen prøver å ordne dette.
Kanskje skal vi legge ned/forandre gruppe-/utvalgsnavn?
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Sak 60/19: Diverse
-

-

Harejakt etter jul er ok for Karin. Husk at denne jakta må du søke på. Hvis det blir
mye snø, stopper kommunen/grunneierlaget denne jakta.
Bankutskrift for desember. OP og Tor gjennomgikk dette. Det er vanskelig å få
oversikt med Vipsinnbetalinger. Alle Vipsinnbetalinger må ha tekst, ikke melding.
Sverre må umiddelbart få sendt oversikt over skudd, duer og kontanter til Tor slik at
han får det inn i regnskapet!!!!
Fra 1.1.2020 følger felt predatorvilt kalenderår. Det som er felt innen 23.12. er
grunnlag for premier til årsmøtet. For 2018 er felt predatorer fram til 5.2.19
grunnlaget.
I 2019 vil jaktåret for predatorvilt være fra 6.2.19 t.o.m. 23.12.19.
Nes JFF vil ikke diskutere ulvesaken på vår FB-side. Vi kan og vil ikke oppmuntre til
andre synspunkter enn det NJFF står for. Gå inn på njff.no for å se disse.
Sau/hunddressur vil komme i løpet av våren
Skal sjekke om vi kan selge fiskekort på Angler ID (app). Det er gratis. Vi undersøke
dette til neste styremøte.
Ref TerjeN
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