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, Kåre Peder Rasmushaugen, Tor
Dalevoll, Sverre Hamre og Ove Corneliussen
Ikke tilstede
Jan Sauthon, Cecilie Næss
Godkjenning av innkalling
Innkalling manglet agenda og leder lover å ordne innkalling med saksliste til neste
møte, men innkalling ble godkjent.
Sak 21/20 Leder informerer om opphopede saker p.g.a. Corona
- Konto på Kiwi. Vi trenger kun å si hvem vi er, og hva det er til og vi kan
skrive varer der. Skal merkes med hvem det er, og hva det er til. Ubrukte og
uåpnede varer kan leveres tilbake.
- Konto på Monter. Ved handel skal faktura merkes med hvem og hva. Dette vet
monter.
Storviltprøven
-

-

Skal gjennomføres i h.h.t smittevern. Fjorårsskyttere behøver ikke skyte i år
pga. Corona. App fra Miljødirektoratet er utsatt, skriftlig storviltprøve som
tidligere blir gjennomført og skal signeres av 1 godkjent hovedkontrollør, og
ellers annet egnet vitne som andremann.
Hvor mange stempel for storviltprøven eksisterer, dette må riflegruppa
avdekke. Irene H. får ansvar for dette.

Fiskeaktiviteter på Torsdager
- Ref. Tilbud fra Nesbyen Kommune. Møte med 4H og Kommunen. Til nå
gjennomført 2 kvelder med godt oppmøte. Vurdert kjøp av pølser til oppmøtte
- Sjekke ut fiskereglene rundt banen og oppdatere dette. Sjekk også med
kommunen om det er noe prosjekter der vi ikke er informert om.
- Ber om midler til innkjøp av pølser m.m. Til oppmøtte barn/ungdom. Vedtas
av styret enstemmig.
Diverse
- Ammunisjon er kjøpt inn til viltnemda fra Landrø AS.
- Nesbyen Barnehage, avd. Høva, låner båten på Trytetjern på dagtid dersom
den er ledig.
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Dugnad: Må finne jobber til dette da interesse har meldt seg, fiskegruppa
melder at det trengs folk her. Ellers er det en del småtteri som må gjøres og
baneanlegget trenger opprydding som Sverre H. tar seg av.
Plast fra forladningen til hagle. Tor D. kom med innslag om at dette bør
plukkes opp og være i forkant av ett eventuelt krav. Dette bør ryddes, og få
kontroll på. Få til en manngard for å rydde dette, kanskje i forbindelse med før
skyting? Sverre H. ser på muligheter.
Skytebanen er åpnet, og haglegruppa har startet opp aktivitetene alt. Sverre H.
leder an med Ole Kristian som 2. Mann. Riflegruppa med leder kommer
tilbake senere med oppstart og plan for rifleskytingen.
Jaktkort ved Kåre Peder. Det har kommet inn mange søknader. Leder og
sekretær blir med på fordelingen sammen med Kåre Peder.
Erling B. ønsker å gi bort sitt hjortekort til Roy Solli som ikke fikk søkt på
dette før fristen gikk ut. Jaktgruppen mottar en ny søknad fra Roy Solli, om
endring fra Erling Brekke sitt kort. Dette diskuteres i jaktgruppa før det tas
opp i styret for endelig avgjørelse.
Riflegruppa arrangerer ingen store aktiviteter i år pga. Corona. Men Leder
ønsker å lage en «Luke» i bodrommet på standplassen for rifle ut mot
standplassen. Styret godkjenner dette. Ellers rydde i bodrommet, og legge det
som ikke er ønskelig å beholde der inn i redskapsbua til materialforvalter.
Rovviltlaget har tinget på banen 3 mandager, f.o.m. 25.05.2020 totalt 15 mann
for øving.
Fiskegruppa. Brygga ved gapahuken på Trytetjern må repareres. Erling B. tar
med seg Ole Petter på dette. Det må bestemmes en dag hvor vi kan få satt opp
gapahuken på Langevatn, 6-7 mann trenges til dette og Erling får ansvar for
dette. Campingvogna til isbanekjørerene på trytetjern må fjernes, Torbjørn
sjekker dette. Langevannshytta er leid ut 1 langhelg, dette er for lite og det er
ønskelig å leie ut på åremål. Styrevedtak sier at den ikke skal leies ut på
åremål i 2020, så dagleie må reklameres for bedre. Utleie av denne må tas i
hytteutvalget på grunn av Corona og smittevern, og komme tilbake til om
utleie videre. Dette undersøker Erling B. Nærmere.
Tor D. melder om manglende betaling for utleie av veslerommet på
Todalshytta. Tor tar dette med leietaker Tore Håkonsrud direkte. Leies fra
01.03.2020 til 01.03.2021. Ellers er faktura for jaktområde i Påverud fra
Opplysningsvesenets fond betalt, Kåre P. mener terrenget er for lite til jakt og
spørsmålet er om det bør vurderes om dette er aktuelt i fremtiden. Gamle
avtaler om jaktterreng leie må gjennomgås i fremtiden. Jaktgruppa tar tak i
dette.
Kåre Peder Trenger blanketter for utfylling til faktura for jaktkort. Dette har
Sverre H. som jaktgruppa får låne. Rapportering om felt vilt må komme på
mail, de som ikke har mail sender på papir. Jaktgruppa utvikler dette.
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Sverre H. og haglegruppa har startet aktivitet, med møte først og info om
Corona tiltak. Ønske om å gjennomføre «påskeharen», og håpet er å få til dette
etterhvert. Foreløpig plan er 14.06.20, Sverre informerer om dette nærmere.
Generell fiksing og rydding vil gjøres på baneområdet.

Sak 22/20 Budsjett
- Haglegruppa: 100,- per serie for seniorer beholdes for skudd og duer. 60,skudd og 40,- duer. Juniorer bør få redusert pris på 75,- per serie med skudd
og duer. Ellers koster en serie med duer 40,-. Leder for haglegruppa ønsker å
søke Sparebankstiftelsen om midler (opp mot 200000,-) til å utvide
sportingbanen. Likviditeten til foreningen påvirker ikke denne
søknadsprosessen, men årsregnskapet for foreningen må legges ved. Leder
spør Styret om tillatelse for å benytte og øremerke denne søknadsmuligheten i
2020 til dette, og styret godkjenner dette.
- Haglegruppa: Øvrig utgifter og ammunisjon (10000,-) og utskifting av
opplæringsvåpen (10000,-) i gruppa på totalt 20000,- og innvilges. Kurs
aktivitet går ut pga. Corona.
- Riflegruppa: Innvilges 5000,- til luke på standplassen. Ellers ingen spesielle
krav på budsjettet.
- Hytteutvalget: Ber om 10000,- for maling av hytte. Styret har vurdert behovet
for å male i år, og konkluderer med at dette kan vente til neste år. Gjenstående
snekkerarbeid som ikke utløser kostnader, kan/må gjøres.
- Materialforvalter: Innkjøp av utstyr for arbeid, 2000,- innvilges.
- Hund- og viltstellgruppa ber om 15000,- til kurs og revebås, Styret godkjenner
ikke kursing i dette møtet og utsetter stemming om dette 1 uke inntil en
redgjørelse for hva foreningen kan få tilbake for kurset er på plass.
- Kvinnegruppa: Har søkt om midler sentralt i NJFF til informerte aktiviteter på
innmeldt budsjettoppsett. Det er usikkert hva de får tildelt sentralt fra, da dette
bestemmes av NJFF. Styret ber leder for kvinnegruppa om å søke om
tilleggsutgifter på senere tidspunkt. Budsjettet justeres på inntil 10000,- som
styret tilkjenner. Står fritt til å søke midler andre steder enn
Sparebankstiftelsen i 2020.
- Fiskegruppa: Ble godkjent på årsmøtet, så dette er alt godkjent.
- Jaktgruppa: Torbjørn sender fjorårets regnskap på dette til sekretær som legger
dette ved referatet.
- Styret: 10000,- godkjent
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Dermed ser budsjettet foreløpig slik ut:
-

Styret:
Fiske:
Haglegruppa:
Riflegruppa:
Hyttegruppa:
Hund/viltstell:
Adminnkjøp:
Kvinnegruppa:

10000,10000,20000,- og søker midler i sparebankstiftelsen for prosjekter.
5000,5000,5000,2000,10000,-

Møte hevet
Møtet ble hevet kl.21.30 av leder Thorbjørn Erntzen. Neste styremøte ble ikke satt.
Referert av:

Ove Corneliussen

Godkjent av:

Thorbjørn Erntzen
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