Protokoll fra styremøte 1 ÅJFF 2020
Sted: Styremøtet ble gjennomført på Messenger grunnet Corona-krisen onsdag 01.04.2020 kl.
1900
Innkalt: Audun Håkedal (leder), Rasmus Andre Svor (nestleder), Kristian Henning Eriksen
(sekretær), Frode Karlsen, Daniel Madsen, Hans Martin Ese og Preben Tommy Borgund
Ekstra innkalt: Helge Hoflandsdal
Meldt forfall: Lene Bjorøy (kasserer)
Møteleder: Audun Håkedal
Sak 01/2020:
Godkjenning av referat og innkalling. Enstemmig godkjent (V)

Sak 02/2020:
Sanitæranlegg fremdrift v /Helge Hoflandsdal (O). Containeren er meldt klar 22. april.
Frode tar kontakt med Bjørn for å høre hva som er gjort/planlagt i forhold til elektriker- og
rørleggerarbeid.

Sak 03/2020:
IT-tjenester (D). Styret vil innhente tilbud fra eksterne konsulentbedrifter vedrørende drift av
hjemmesiden. Hans undersøker.

Sak 04/2020: Eventuelt.
Nye ledere foreslått og vedtatt for følgende utvalg:
Leder for Haglebaneutvalget: Are Severin Martinsen (Ståle Myklebust fungerer som leder frem
til Are er klar). (V)
Leder for Ungdomsutvalget: Geir Sundal. (V)
Leder for Hundeutvalget: Mette Birkeland. (V)

Nytt utvalg foreslått og vedtatt:
Opprettelse av Fiskeutvalget (V)
Frank Birkeland er forespurt om å stille som leder av Fiskeutvalget (O)
Vi mangler foreløpig leder for Jaktutvalget. Det vil bli forsøkt rekruttert leder for utvalget
gjennom våre sider på FB. (O)
Ny åtebu på Kvamme er ferdig. Retningslinjer og påmelding utarbeides og publiseres via egen
side på FB. (O)
Frode kontrollerer skilting på stiene rundt skytebanene, og setter opp flere skilt om
nødvendig. (O)
Styret v/Rasmus er i dialog med Roald Carlsen vedrørende opptak av rentefritt kredittlån
(Statlig garanti). (D)
Vervepoeng/regler: Blir satt opp som egen sak på neste styremøte (D).
Styret diskuterte konsekvenser for medlemmer som har benyttet skytebanene eller
gjennomført aktiviteter som strider mot stengningen av anlegget (som følge av Coronautbruddet). (D)
Møtefrekvens hver sjette uke er foreslått. Styret vil vedta datoer når konsekvensene av
Corona-krisen avtar i omfang (O).
(Forklaringer: Orientering (O), diskusjon (D) og vedtak (V))

Møtet hevet kl. 2120
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

