Styremøte i Nes JFF 04.04.2019
De som møtte: Ole P. Haugen, Tommy Haugen, Irene Hagen, Tor Dalevold, Thorbjørn
Erntzen, Jan Sauthon Erling Brekke, Terje Normann

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

Sak 7/19: Gjennomgang av referatet fra styremøtet 7.3.19:
-

Ole P har også sendt brev til sauesankelaget.
Referatet godkjennes

Sak 8/19: Fiskekort, salg og priser.
-

Angler ID er oppe og går. Det er bare å registrere seg med brukernavn og passord.Da
både Vipps og bankkonto tilgjengelig. Priser står på nettsida vår.
Sverre Hamre har søkt og fått garnrett i Langevann for 2019.

Sak 9/19: Småviltkort, fastsetting av pris.
-

I 2018 solgte vi 62 småvilt- og rådyrkort på Inatur og lokalt. Prisene holdes på samme
nivå som i 2018. Dette forutsetter at noen kjøper jaktkort uten dugnad (Se sak 10).
Thorbjørn retter pris og tekst til hver jakttype på Inatur.

Sak 10/19: Dugnad for kjøp av jaktkort
-

Minimum 3 timer dugnad. Hvis ikke dugnad, 500,- ekstra på jaktkortet. Nes JFF
sender ut brev til alle medlemmer der de får beskjed om dugnad eller 500,-.
Medlemmer kan registrere seg med dugnad/interesse for dugnad på hjemmesida vår
under fanen «dugnad».

Sak 11/19: Diverse
-

Momsrefusjon. Får Fylkeslaget noe av vår momsrefusjon? Tor tar kontakt med Anne
Mette Kirkemo (eller andre i fylkeslaget) for å høre om dette.
Ole P. har sendt «Grunnlag for tildeling av Barne- og ungdomsmidler» til NJFF. De
fleste aktivitetene knytter seg til skogdagen.
Ole Kristian Espeseth har ansvar for å holde haglene «tipp topp» stand.
Tommy Haugen vil bare ha nøkler til rifle-relaterte aktiviteter. PC og program
(rifleskyting) ligger i bua på standplass.
Riflegruppa vil ha ny ramme til «elgen». Erling kjenner noen som kan ordne dette.
Rifleskyting begynner etter 17.mai. Vi bør vurdere å ha lokale instruktører for
ungdommer som er interessert i skyting.
25. og 26. mai 2019 er skytebanen leid bort til Nesbyen pistolklubb.
Vi følger opp ungdommer som tar jegerprøve og de som er interesser i jakt og fisking
Vi diskuterte lenge om hva vi skal gjøre for å rekruttere barn/ungdom/kvinner til å
være med på fiske/jakt/frilutsaktiviterer. Vi tar et styremøte der dette blir temaet.
Thorbjørn informerte om organisasjonen NJFF`s hjemmeside og hva som står der.
Oppfordres til å lese dette.
Todalshytta har god fremdrift. Jan orienterte. God dugnadsinnsats.
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-

Stor innsats mht. revejakta. De vestlendingene som stilte med hund i forbindelse med
revejakta, får godkjent innsatsen som dugnad.
Jørgen Flesvik og Mike T. Bråten har planer for aktivitet i hundegruppa.
Terje N får dekket 2 års abonnement på Office-pakka til ca. 1400,-. Sende regning til
Tor Dalevold.
Ref

TerjeN
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