Protokoll fra styremøte 2 ÅJFF 2020
Sted: Litleåsveien 49 (styrerom) onsdag 12.05.2020 kl. 1800.
Innkalt: Audun Håkedal (leder), Rasmus Andre Svor (nestleder), Lene Bjorøy (kasserer),
Kristian Henning Eriksen (sekretær), Frode Karlsen, Daniel Madsen, Hans Martin Ese og Preben
Tommy Borgund
Invitert: Bjarte Erstad (NJFF Hordaland)
Deltakere: Audun Håkedal, Rasmus Andre Svor, Lene Bjorøy, Kristian Henning Eriksen, Frode
Karlsen (deltok via Skype), Daniel Madsen, Hans Martin Ese, Preben Tommy Borgund (deltok
via Skype) og Bjarte Erstad.
Møteleder: Audun Håkedal

Sak 05/2020:
Godkjenning av innkalling og referat. Enstemmig godkjent. Styret diskuterte og ble enige om
ny form på protokollen.

Sak 06/2020:
Økonomi. Kasserer informerer. Kort oppsummert: Foreningen har søkt om diverse midler som
kompensasjon for reduserte/avlyste aktiviteter ifm Covid-19 (Coronautbruddet). Vi har
foreløpig mottatt kompensasjon fra Lotteri- og stiftelsetilsynet pålydende 367 150,-. Vi har
videre søkt Sparebanken Vest om 400 000,- i støtte, men har foreløpig ikke hørt noe herfra.
Grasrotandelen er så langt på 12800,-. Vi følger fortløpende opp tapte inntekter som følge av
reduserte aktiviteter, og vil søke nye midler når vi har oversikt over omfanget.
Vi har en del utgifter igjen på de nye toalettfasilitetene og løpende villsvin-banen. Når disse
utgiftene er betalt, vil vi sitte igjen med tilgjengelige livide midler på om lag NOK 1,4-1,5 mill,
som også inkluderer minimumsbuffer stor NOK 400 000,-.
Inhabiltet: Nær relasjon mellom kasserer og leder jegerprøveutvalget. Styreleder/nestleder
godkjenner utgifter ifm jegerprøveutvalget.
Styret vedtok enstemmig at utgifter knyttet til innkjøp av ammunisjon, leirduer og
enkeltutgifter større enn 25 000,- krever dobbeltsignatur.

Sak 07/2020:
Sanitæranlegget. 13. mai kommer container, og plasseres ved duecontainer på
parkeringsplassen. Septiktank er plugget og gravd ned. Elektriker har vært på befaring.
Sikringsskapet ved haglekontoret er farlig og vil byttet og flyttet. Det gjenstår litt
rørleggerarbeid. Innleid tømrer vil bygge og klargjøre pumpehuset. Styret vil søke om midler
for å få dekket utgifter knyttet til HC adkomst til toalettfasilitetene (universal utforming).

Sak 08/2020:
Vervepoeng. Medlemslistene viser tydelig synkende medlemstall i ÅJFF de siste tre årene.
Tiden er derfor moden for å se på andre måter å motivere eksisterende medlemmer til å drive
rekruttering for foreningen. Vi vil inneværende år også ha utfordringer med rekruttering på
grunn av redusert aktivitetsnivå som følge av Covid-19 (Coronautbruddet). Flere ulike
modeller ble diskutert og foreslått. Styret vedtok, etter flertallsavgjørelse, følgende
forsøksordning:
Vedtak vedrørende vervepoeng: Alle vervepoeng tilfaller verver frem til og med 31.12.2020.
Vedrørende vervepoengene som ÅJFF disponerer pr dags dato:
Styret vedtok enstemmig at disse skal brukes til innkjøp av nye utlånsvåpen.

Sak 09/2020:
Skriftlig advarsel. Orientering fra styreleder og Bjarte Erstad. Styret vedtok enstemmig i forrige
styremøte å sende skriftlig advarsel til vedkommende medlem. Ytterligere korrespondanse i
saken har ikke endret styrets oppfatning. Leder og nestleder vil formidle dette skriftlig til
vedkommende.

Sak 10/2020:
Åpning av banefasilitetene. Åpningen har gått greit, med litt mindre aktivitet enn vi antok.
Avstand mellom skyttere har blitt håndhevet av vaktene. Det er en fordel at 50m banen
åpnes som en del av ordinær åpningstid for riflebanen, da dette hjelper oss å holde god
avstand mellom vakter og skyttere.
Det har dessverre blitt utført hærverk på riflebanen (skyting på merking på takblekk). Hans
vil følge dette opp.
Nye retningslinjer for aktiviteter på skytebanene utarbeides mtp de nye smittevernreglene fra
FHI. Skytebanene vil om kort tid åpnes for alle. Kristian utarbeider, i samarbeid med styrets

leder, nye oppdaterte instrukser for haglebanen og riflebane jamfør nye smittevernregler fra
FHI.

Sak 11/2020:
Utvalgene.
For FU (fiskeutvalget) er Dennis Våge Heimark foreslått og vedtatt som leder. Tordar Aasen,
Dennis Våge Heimark og Frank Suarez-Birkeland vil hjelpe til i arbeidet med å få i gang
aktiviteter.
For JU (jaktutvalget) er Simen Johansson foreslått og vedtatt som leder. Preben vil ha ansvar
for predatorjakt. Marion Olsen vil ha ansvar for å avholde jaktdag for kvinner.
I KU (kvinneutvalget) har Iselin Winther fått med seg Marion Olsen.
I UU (ungdomsutvalget) vil vi prøve å få i gang skyting både på hagle- og riflebanen. Geir Sundal
kontaktes.
Vi håper at det nyopprettede FU v/leder Dennis Våge Heimark, og fornyet aktivitet i HU v/leder
Mette Birkeland, skal bidra til at eksisterende medlemmer forblir i foreningen, og at vi blir mer
attraktive for potensielle nye medlemmer.

Sak 12/2020:
Eventuelt
Styret vedtok enstemmig å avvikle kiosken på haglebanen.
Styret undersøker muligheten for å sette opp to brusautomater, en på haglebanen og en på
riflebanen.
Styret vil gjennomgå lister over hvem som er i besittelse av ulike nøkler og hvilke tilganger
som er gitt til hvem.
Politiet har bedt ÅJFF om å lage nye instrukser for haglebanen, riflebanen og langhold. Hans
og Frode tar seg av dette arbeidet.
På grunn av oppkjøp og endring av vilkår hos leverandør av internettløsning, samt Covid-19
(Coronautbruddet), har anskaffelsen tatt noe tid. Vi har nå funnet en løsning på utfordringene,
og Daniel vil gå videre med bestillingen.

Møtet hevet kl. 2115
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

