Protokoll fra styremøte 3 ÅJFF 2020
Sted: Litleåsveien 49 (styrerom) onsdag 10.08.2020 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: Paul Andreas Haaskjold og Ståle Myklebust
Deltakere: Rasmus Andre Svor, Lene Bjorøy, Kristian Henning Eriksen, Frode Karlsen, Hans
Martin Ese og Preben Tommy Borgund, Paul Andreas Haaskjold og Ståle Myklebust
Møteleder: Frode Karlsen
Forfall: Daniel Madsen

Sak 13/2020:
Godkjenning av innkalling og referat. Enstemmig godkjent. Sekretær gis tilgang til å publisere
på foreningens sider.

Sak 14/2020:
Økonomi. Kasserer orienterer. Kort oppsummert:
Tilgjengelige likvide midler på om lag NOK 1,6 mill, som også inkluderer minimumsbuffer stor
NOK 400 000,-. Styrets medlemmer og utvalgslederne må gis tilgang til Poweroffice (for
refusjon av utlegg). Ammunisjon til haglebanen kjøpt inn for ca 250 000,- (faktura ikke betalt).

Sak 15/2020:
Utvalg. Orientering
Leder Haglebaneutvalget Ståle Myklebust, som skulle gi sitt verv videre, har fungert som leder grunnet
at vedkommende som var tiltenkt rollen ikke har anledning likevel. Vi har 11 hagler til utlån. Foreningen
har 5 stk K1 nøkler til bunker/ammunisjonslager (vi har kontroll på hvem som har disse nøklene).
Skyttere fra Os JFF er svært aktive på sportingbanen for tiden. Utvalget vurderer å lage en ny
sportingbane (kostnad i underkant av 10000,-). Nye instrukser er under utarbeidelse. Utvalgsleder
innhenter tilbud fra Seniorene AS ang diverse malearbeid (250,-/time).

Leder Riflebaneutvalget, Paul Andreas Håskjold, meddeler at drift av riflebanen har fungert godt under
Corona restriksjonene, men at det er lite aktivitet for tiden. Plan om flere formelle møter med vaktene.
Løpende villsvinbanen er snart klar, men 50m banen er prioritert. Mangler porter på 50m banen, men
strøm er på plass. Det bør produseres en egen midlertidig instruks for 50m banen.
Leder for Jegerprøveutvalget må varsle leder for Riflebaneutvalget og leder Haglebaneutvalget når det
skal gjennomføres kurs/skyting på banene.
Presisering av hvem som kan skyte på vaktenes kort: Vakter kan la nær familie (i rett linje ned/opp og
sideveis) skyte på vaktens eget kort utenom åpningstid. Venner og fjerne slektninger skal betale vanlig
pris for skyting (gjelder både haglebane og riflebane).
De ulike FB gruppene må holdes «rene» hva angår publikasjoner (for eksempel ikke hundekurs i
riflegruppen osv). Unngå unødvendige publiseringer.

Sak 16/2020:
Vaktprivilegier. I dag kan vakter på haglebanen også bruke riflebanen utenom åpningstid og
vice versa. Styret er usikre på om dette gjennomføres forsvarlig pr i dag. Vi oppretter nytt
standplasslederkurs for nye vakter som dekker både rifle- og haglebanen. Når man har tatt
kurset kan man benytte anlegget utenfor åpningstid. Egen modul for eksisterende vakter.
Vi lærer opp 2-3 personer som kan drive og gjennomføre standplasslederkurset. Frode
utarbeider et forslag til felles Powerpoint for Haglebane og Riflebane.
Instruks må utarbeides for kassasystemet. Presisering av reglement må sendes ut til vaktene
via mail.
Audun, Ståle og Paul gjennomgår «frynsegoder» for vakters kjøp av rabatterte duer.

Sak 17/2020:
Sanitæranlegg. Pumpehuset er ferdig (trykktank blir ettermontert). Både rørlegger og
elektriker blir ferdig i uke 26. Lene kan muligens få tak i rampe (HC). Noen økte utgifter med
tanke på graving av grøft og det elektriske anlegget (godkjenning). Arbeidet har tatt lengre tid
pga av at firmaet som skulle støpe/grave kom litt sent i gang (3 uker senere enn planlagt).

Sak 18/2020:
Renhold. Vi innhenter eksternt tilbud på renhold. Renholdet omfatter vask av oppholdsrom
og kasse haglebanen, riflebanen og toalettene, en gang i uken (fortrinnsvis fredag). Lene
sjekker dette.

Sak 19/2020:
Gjennomgang av Politiets rapporter for skytebanene. Skogsfuglbanen kan ikke brukes før vi
har utbedret fare for rikosjetter. Hans og Frode utarbeider instrukser basert på DFS sine maler
etter pålegg fra Politiet.
Forslag om å opprette hold på 400m på langholdsbanen. Enstemmig vedtatt.

Sak 20/2020:
Eventuelt.
Noen vakter på haglebanen har uttrykt misnøye med avvikling av kiosken. Brusautomat på
Haglebanen kommer som erstatning. Begrunnelsen for å avvikle kiosken var svinn og varer
som går ut på dato.
Ny verveordning, vedtatt på forrige styremøte, publiseres på FB og hjemmesiden.
Frode orienterer og gjennomgår fellesinstruks for anlegget, instruks haglebanen, instruks
langholdsbane 500m, instruks riflebane 100m og sikkerhetsinstruks for skytebanene.
Daniel ordner oversikt over hvem som har standplasslederkurs, og legger dette inn i NJFF sine
registre, slik at vakter på riflebanen kan legge inn obligatoriske skudd og skyteprøve i appen
«Min jegerdokumentasjon».
Audun henter inn pris på godkjente våpen- og ammunisjonscontainere (9 og 20 fots) uten
alarm. Foreløpig prisoverlag 170 000,-. Dagens bunker kan brukes til blant annet
verksted/lager.
Audun innhenter pris på nytt kassasystem (til begge banene). Dagens lisens går snart ut.

Møtet hevet kl. 2140
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

