Styremøte i Nes JFF søndag 12.01.2020.

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

Referatet sendes også til: Sverre A Hamre

Sak 1/20: Ref. fra møtet 2.12.19.
- Godkjent
Sak 2/20: Tilbakemeldinger fra jakta
- De fleste fangstrapporter kom på Inatur og noen manuelt.
- Ole P. har sendt inn rådyrfelling til kommunen, men det er mangelfull rapportering
av sett og skutt dyr (dette gjelder elg, hjort og rådyr
Sak 3/20:
-

Søkna til miljødirektoratet for støtte til arb. med barn/ungdom for forståelse og
utnytting av utmarksressurser. Thorbjørn og Ole P. ser nærmere på dette og sender inn
søknad. Eks. skudd og som brukes til skogdagen (u-skolen i H.dal).

Sak 4/20: Saker til årsmøtet (innkomne saker).
- Sak om navnebytte til Nesbyen JFF. Styret går inn for det, men årsmøtet avgjør dette.
- Betingelsene for hjortekortene, er at hjortejegere skal forholde seg til årets jaktleder
(ringe eller gi beskjed). Her må det forandres til hjortejegerne sender en sms til årets
jaktleder der de gir beskjed om hvor og når de skal jakte. Dette for å unngå at det ikke
blir gitt beskjed og at hjortejegeren har dokumentasjon på at det er gitt beskjed.
- Det har komet inn rapport på at en hjortejeger ikke har gitt beskjed til årets jaktleder.
Ole P. tar kontakt med jegeren det gjelder.
- Hjortekort 2020: Mike Tony Bråten, Sindre Bråten Helge Runar Bråten, Erling
Brekke
- Thomas Gundersen har søkt om dispensasjon for Cecilie Næss søkt. Skriver mer om
dette
- 1. elglag: Thomas Gundersen. 2. elglag: Tommy Haugen,
Sak 5/20: Valgnemnda om valget
- V må ha et valgmøte med Sverre A. Hamre angående oppmøte på styremøter i 2019.
Sitter også i valgnemda og der har han ikke møtt opp. Leder og sekretær møter på
dette møtet.

Styremøte i Nes JFF søndag 12.01.2020.
Sak 6/20: Diverse
- Rette opp en del feil på nettsida vår, under fanen «jakt». Rovviltkampanjen revideres.
Se nettsida vår etter årsmøtet.
- Premier på årsmøtet er de 6 kalkunene vi har til overs etter kalkunskytingen 2.
juledag 2019.
- Tore Håkonsrud søker om leie av veslerommet på Todalshytta. Dette går styret inn
for, men det blir kunngjort på årsmøtet. Trenger ikke søke om videre leie, men nok å
gi beskjed om videre leie dersom ingen andre er interessert.
- Kasserer etterlyser oversikt av skudd og duer som skal inn i regnskap/aktivaliste for
2019. Regnskap for påskeharen 2019. Premier? Annet?
- Hvor selger vi tomhylser? Vi har mange tomhylser på banen som vi ønsker å bli
kvitt. Vi snakker med skytterlaget.
- Vi bør ha et styremøte før den 7.2.20 der vi får avklart en del mht. regnskapet og
gruppene.

Ref

Terje Normann

