Referat/protokoll fra årsmøte i Nes JFF for året 2018
fredag den 08.02.19.
Møtested: Rødekorshuset
Antall oppmøtte: 20
-

Ingen merknad til innkallingen.

1. Valg av ordstyrer,
-

Thorbjørn Erntzen ordstyrer, Terje Normann, sekretær

2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
-

Irene Hagen, Kåre P. Rasmushaugen

3. Årsmelding fra siste kalenderår
-

Godkjent

4. Regnskap fra siste kalenderår
-

Regnskapet godkjent
Aktivalista blir lagt ut på vår hjemmeside.

5. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
-

Blir behandlet på styremøtet i mars 2019. Godkjent
Budsjettet for 2019 blir da(vedtatt på styremøtet 7.3.19):

Budsjett 2019 for grupper/utvalg.
-

Hytteutvalget:
o Utgifter: 10500,o Inntekt: 15000,- Dette gjelder for Todalshytte og Storemyrhytta.

Ved kjøring inn til dugnad på hytta, vil foreningen refundere bomutgiftene. Dette gjelder for
alle som gjør hyttedugnad og må kjøre egen bil. Ta vare på kvitteringen for refusjon. Den
sendes til kasserer.
-

-

Hund-og viltstell:
o Utgifter: Innkjøp av mårfeller 5000,-, revebås 5000,-, aversjonsdressur 1500,(for eventuelt betaling for «leie» av sau).
o Inntekter: Opplæring av førstegangsjegere: Søke om 2000,- fra NJFF.
Hund/sau dressur: 200,- for medlem og 500,- for ikke medlem
Materialforvalter: Utgifter: 1000,- til bensin og gressklipp.
Haglegruppa:
Utgifter: 3000,Inntekter: 12000,Riflegruppa:
Utgifter: 4000,Inntekter: 7000,Fiskegruppa:
Utgifter: 8000,Inntekter: 16000,Jaktgruppa: Budsjett blir laget seinere etter at terrengleiepriser er bestemt
Se referat fra styremøtet 07.03.19. Ligger under "Medlem"
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- Målsettinger for 2019 - 2024
Samlende aktiviteter
Øke gruppeengasjement
Følge opp hytter og fiskevann
I samarbeid med H-regionen vil vi utvikle, rekruttere og tilrettelegge for satsing innenfor
rekruttering og utvikling
Videreutvikling av elgbanen
Kompetanseheving i alle ledd
6. Medlemskontingenten til foreningen 2020.
-

Medlemskontingenten holdes uforandret for 2020. Godkjent

7. Andre saker som er oppført på dagsorden (innkomne forslag).
Søknad på elgjakt 2019:
Følgende fikk jakta for 2019:
-

Elglag for 2019: Helge Runar Bråten nr.1 og Roger Andersen nr. 2
Hjortekort for 2019: Joar Tolpinrud, Freddy Engelstad, Mikkel Tolpinrud, Ole P.
Haugen ble trukket ut med hvert sitt hjortekort.
Det blir innført forlenga hjortejakt (de med kort,) dvs. etter at elgjakta er ferdig/
kvoten er fylt. Det er årets jaktledere. Reglene om dette står, på hjemmesida vår.

8. Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til
behandling
-

Ingen saker

9. Valg av leder til styret
-

Ole P. Haugen tar ett års gjenvalg ved akklamasjon (til årsmøtet for 2019 som blir
avholde i feb.2020)

10. Valg av medlemmer og varamedlemmer, som også er valgkomite, til styret.
-

Se lista på vår hjemmeside under «Årsmøtereferater»

11. Valg av medlemmer til utvalg og grupper.
-

Valgkomiteen foreslo å slå sammen «hytte- og hund/viltstellutvalg».
Godkjent etter valgkomiteens innstilling
Se lista på vår hjemmeside under «Årsmøtereferater»

12. Valg av revisor.
-

Terje Normann på valg. Gjenvalg
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Etter årsmøtet fikk alle kaffe, kaker og brus. Det smakte godt!
Thorbjørn informerte om «Grasrotandelen» som kan gi oss lettjente penger.
Trekking av «Rovviltkampanjen» gav følgende resultat (5 rådyrkort): Jan Sauthon,
Mikkel Tolpinrud, Kåre P. Rasmushaugen, Jon Håkonsrud, Knut Halvor Jorde.
GRATULERER!
Trekning av innkjøpte premier: Alle vinnerne var veldig fornøyde!
Ref
Terje Normann

Irene Hagen

Kåre Peder Rasmushaugen
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