Nes JFF
Møtereferat
02.03.2020
Tidspunkt
Styremøtet i Nes JFF ble avholdt kl.18.00 den 02.03.2020 på Røde kors huset.
Til stede
Thorbjørn Erntzen, Erling Brekke, Irene Hagen, Cecilie Næss og Ove Corneliussen
Godkjenning av møtereferater
- Møtereferat fra forrige møte ble enstemmig godkjent
Sak 14/20 Velkommen til nye styremedlemmer
- Styremedlemmer Cecilie Næss og Ove Corneliussen ble ønsket velkommen av
øvrige styremedlemmer. En kort presentasjon av alle tilstedeværende ble gjort.
Sak 15/20 aID og administrasjon av NesJFF nettside
- «Min Side» på Njff sin nettside ønskes av leder brukt aktivt av styrets
medlemmer. Dette for å gjøre hverdagen til styremedlemmene lettere i forhold
til publikasjon av informasjon til våre medlemmer.
- Leder informerte om virkemåten til verktøyet og de muligheter som foreligger.
- Verktøyet som benyttes til redigering av nettsiden er Sharepoint.
Sak 16/20 Publisering på nettsidene
- Det skal legges ut en rekke dokumenter på nettsidene våre blant annet
årsmøteprotokoll, dette tar leder seg av fortløpende.
- Terje Norman ønsker tilgang til redigering på NJFF sidene frem til etter
budsjettmøtet. Det var ingen innsigelser på dette av noen i styret.
- Jaktgruppa må samles så snart som mulig, og møtet skal protokollføres og
sendes ut til medlemmer.
Sak 17/20 Budsjett 2020
- Budsjettet tas opp i løpet av mars. Det er i denne sammenheng ønskelig å
planlegge for medlemsaktiviteter, 3-4 samlinger med medlemmer i Nes JFF.
- Tidligere leder for kvinnegruppa forteller at de har lavt budsjett, og det er
ønskelig med en økning for å fremme interesse og aktivitet blant kvinner i
foreningen. Ny kvinnekontakt får ansvar for å søke midler sentralt med de
rapporteringsplikter som følger.
- Leder for riflegruppen ønsker mulighet for å «sponse» ungdom og yngre
medlemmer med noe ammunisjon, hovedsakelig ment for rekruttering til
foreningen. Leder informerer da om at dette krever gjenopptakelse av
ammunisjonslagre som ble lagt ned tidligere. Dette krever ett fulltallig styre
for å kunne vedtas.
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Sak 18/20 Utlån av baneanlegget
- Nesbyen Pistolklubb har bedt om å få låne baneanlegget vårt lørdag 06.06 og
søndag 07.06. Dette har de fått lov til, og banen er derfor opptatt for all annen
aktivitet denne helgen. Dette må opplyses om på nettsidene.
Sak 19/20 Dugnad
- Leder for fiskegruppa oppsummerte at gruppen ikke hadde tilstrekkelig med
ressurser til dugnader i 2019. Dette må endres på, og det må etableres ett
system som ivaretar dette. Leder foreslår ett skjema som kan være «levende»
og tilgjengelig for hele styret, slik at full innsikt og kontroll kan oppnås.
Sekretær foreslår å etablere noe i google doks, hvor en har som tillater
samarbeid i ett dokument i samtid.
- Dugnader bør også tydeliggjøres bedre på nettsidene, kanskje med en liste som
viser hva som skal gjøres og med prioriteringsrekkefølge eller lignende.
Sak 20/20 Diverse
- Trådløst nettverk ble etterspurt på Røde kors huset. Dette fremskaffes av leder
til neste styremøte.
- Tilganger til nøkler og låser til skytebanene skal avklares etter skifte i styret
og organisasjonen. Irene Hagen og Sverre A. Hamre får ansvar for dette
arbeidet. Alle faste styremedlemmer skal ha mulighet for full tilgang, men
behøver ikke nøkler til alt.
- Det er ytret ønsker om annen administrering av jaktkort enn dagens løsning.
Inatur er ikke optimalt og koster unødvendige midler som kan settes av for
annet i budsjettet. Kåre Peder har hatt ønsker om å ta tilbake tidligere løsning,
informerer leder om. Dette må tas opp igjen i neste styremøte.
- Leder etterspør tidspunkter som passer for å avholde styremøtene i fremtiden.
Mandager kl.18.00 er greit for de fremmøtte, men tilpasninger kan gjøres for
styremedlemmer som kommer langveis fra.
- Leder ønsker at epost styret.nesjff@gmail.com blir hovedkanal inn til Nes
JFF. All kommunikasjon skal gjøres til denne eposten slik at post blir fanget
opp og ivaretatt på en god måte.
Saksliste for neste møte
- Budsjett 2020
Møte hevet
Møtet ble hevet kl.20.00 av leder Thorbjørn Erntzen. Neste styremøte blir i løpet av
mars.
Referert av:

Ove Corneliussen

Godkjent av:

Thorbjørn Erntzen
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