Styremøte i Nes JFF 07.03.2019
De som møtte: Ole P. Haugen, Tommy Haugen, Tor Dalevold, Kåre P. Rasmushaugen, Jan
Sauthon, Terje Normann, Erling Brekke, Sverre A. Hamre.

Referatet sendes også til: Thorbjørn Erntzen, Irene Holmen, Irene Hagen

Sak 1/19: Ref. fra styremøtet i feb. -19:
-

Vedtak: Referatet er godkjent

Sak 2/19: Salg av fiskekort gjennom Angler
-

Beholder prisene som i år. Årskort 250,- for medlem og 300,- for ikke medlem. Bank,
Angler eller Vipps.
Dagskort 50,Erling tar kontakt med Angler
Styret går inn for å prøve ut Angler som du kan kjøpe med tlf. og samtidig får du kart
over våre fiskevann.
TN legger dette ut på hjemmesida vår (prisene endres når det er forandring)

Sak 3/19: Rovviltkampanjen
-

Vi vil forandre roviltperioden til «jaktåret». Områdeavgrensingen forandrer vi til
«østsida av Hallingdalselva». Dette står det mer om på hjemmesida vår. Se der!
Ole P vil sende brev til Sau- og geitavelslaget om pengestøtte for felt rev utenfor
området vårt. Ole P. sender også brev til Øståsen grunneierlag om de også kan støtte
felling av rev.

Sak 4/19: Todalshytta
-

Jan m/ flere har åpnet gulvet, og det var mye råte og mugg. Dette måtte fjernes, og
derfor har de revet gulvet og planlegger å bygge opp muren og grunnen under, og så
legge nytt gulv. Dugnad i dette arbeidet er veldig viktig, og det har høyeste prioritet.
Jan Sauthon styrer dette arbeidet. Ny brannmur må også settes opp. Vi har fått
klarsignal fra kommunen at de dekker materialutgiftene. Det var bare å sette i gang, og
det foregår nå!
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Sak 5/19: Budsjett 2019 for grupper/utvalg.
-

-

Hytteutvalget: Utgifter: 10500,-. Inntekt: 15000,- Dette gjelder for Todalshytte og
Storemyrhytta.
Ved kjøring inn til dugnad på hytta, vil foreningen refundere bomutgiftene. Dette
gjelder for alle som gjør hyttedugnad og må kjøre egen bil. Ta vare på kvitteringen for
refusjon. Den sendes til kasserer.
Hund-og viltstell: Utgifter: Innkjøp av mårfeller 5000,-, revebås 5000,-,
aversjonsdressur 1500,- (for eventuelt betaling for «leie» av sau).
Inntekter: Opplæring av førstegangsjegere: Søke om 2000,- fra NJFF. Hund/sau
dressur: 200,- for medlem og 500,- for ikke medlem
Materialforvalter: Utgifter: 1000,- til bensin og gressklipp.
Haglegruppa: Utgifter: 3000,Inntekter: 12000,Riflegruppa: Utgifter: 4000,Inntekter: 7000,Fiskegruppa: Utgifter: 8000,Inntekter: 16000,Jaktgruppa: Budsjett blir laget seinere etter at terrengleiepriser er bestemt

Sak 6/19: Diverse
-

Brev fra Irene Hagen: For seint innbetalt medlemskap til foreningen. Styret aksepterer
denne forglemmelsen. Dette får ingen praktiske følger for jakta 2019.
Terminlista for rifleskyting er satt opp. Se hjemmesida for datoer.
Terminlista for hagleskyting er satt opp. Se hjemmesida vår
3 stk. Erling Brekke, Irene Hagen, Thorbjørn Erntzen reiser på Årsmøtet til
fylkesårslaget den 31.3.19. i Flå.
Jan reiser lørdag 30.3. på fagkurs til Buskerud JFF samme sted.

Ref.
Terje Normann
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