Styremøte i Nes JFF 02.05.2019
De som møtte: Ole P. Haugen, Tor Dalevold, Thorbjørn Erntzen, Irene Hagen, Tommy
Haugen, Terje Normann, Kåre P. Rasmushaugen, Erling Brekke, Jan Sauthon

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

Sak 13/19: Godkjenning av referatet 4.4. og 11.4.19
-

Referatene er godkjent med små endringer

Sak 14/19: Jaktkort 2019.
-

-

Prisene blir som i 2018, men vi har lagt på 500,- for manglende dugnad. Prisene
forutsetter at grunneierlaget beholder samme pris som 2018. Dersom prisen går opp
fra grunneierlaget, øker vi prisen for jaktåret 2020.
Søknadsmail til «alle medlemmer» om små- og rådyr sendes ut. Søknadsperioden er
10.5 – 15.6. TN har sendt denne ut den 02.05.19.

Sak 15/19: HMS
HMS Nes JFF, revidert 2.5.19.
-

-

Fiske: Oppslag/krav til bruk av redningsvester (ansvar er låner av båt) Trytetjern,
Hallingdalselva, Langevann.
Haglebanene: Sporting (sikring av tak ved påfyll av duer). Fjerning av skjøteledning.
Det settes opp sikringsgjerde på østsiden av overbygg.
Riflebanen: Det settes opp sikringsgjerde på vestsiden av overbygg.
For skytebanen settes det oppslag: De som har med mindreårige barn inn på
baneanlegget har til enhver tid ansvaret med å følge opp disse.
Skytereleder skal bruke gule vester og det er de som avgjør om barn kan være tilstede
på standplass.
Medlemsdugnad: Ved dugnad, skal de som setter i gang dugnaden gi beskjed at
dersom det trengs/krav til verneutstyr, er det den som utfører dugnadens sitt ansvar at
dette blir brukt.
Det skal til enhver tid være ryddig og ordnet forhold. Brukes det ekstra blinker og
stokker i skytefeltene, skal dette fjernes når skytingen er ferdig for dagen/kvelden.
Baneanlegget skal kun brukes til godkjente skyteøvelser.
Viktig at de som bruker baneanlegget leser på oppslagstavlen vår (bør planeres foran
tavlen).
Disse reglene må gjøres kjent av gruppe-/utvalgslederne og av lederne for dugnader.
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Sak 16/19: Diverse
-

-

Fiskegruppa skal kjøpe utstyr for 9000,- som skal brukes til barn, ungdommer og
familier. Midlene har vi fått fra Nes kommune tidligere.
Jan har fått politiattest for arbeid med barn og ungdom
Gjennomgikk penger/innskudd som er kommet gjennom Vipps. Det er fremdeles
vanskelig å finne ut hvem/hvor pengene kommer fra.
Det settes ny kode på inngangsdøra på Langevasshytta. Ring Erling Brekke, tlf.
90144234 for å få koden dersom du skal leie hytta.
Nils-Petter Kristiansen og Anders Kristiansen har sagt seg villig til å male
Langevasshytta som dugnad 25. og 26. mai i år.
Thorbjørn skal ha skytedager (datoliste) fra Sverre og Tommy innen mandag 6.5.19.
Disse skal legges ut på hjemmesida vår.
Det er kommet en uformell forespørsel om eliteprøve for harehunder den 14. og 15.
okt. for 3 hunder. Vi tar dette opp seinere dersom det kommer er reell forespørsel.
Elglagene og grunneierlaget må godkjenne dette.
Hundegruppa er kommet godt i gang med ringtrening. Gruppa har en egen
Facebookside der alle kan se hva som foregår.
Jan sender TN en tekst om aktiviteter som skal foregå i NesJFF. Denne sendes til «alle
medlemmer».
Ref

Terje Normann
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