Protokoll fra styremøte 4 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
Deltakere: Audun Håkedal, Rasmus Andre Svor, Lene Bjorøy, Kristian Henning Eriksen, Frode
Karlsen, Daniel Madsen, Hans Martin Ese og Preben Tommy Borgund.
Møteleder: Audun Håkedal
Forfall: Ingen

Sak 21/2020:
Godkjenning av innkalling. Godkjent, men innkalling bør sendes ut 14 dager i forveien.

Sak 22/2020:
Godkjenning av referat. Referat/protokoll godkjent. Samtlige i styret må gi innspill/bekrefte
at de har lest referat/protokoll innen en uke etter at denne er sendt til gjennomlesing.
Bekreftelse skal sendes uansett om man har kommentarer eller ikke.

Sak 23/2020:
Økonomi. Kasserer orienterer. Vi har fått 120 000,- fra Sparebanken Vest. Foreningen har
549 957,- på driftskonto, og 1 410 324,- på bok som også inkluderer minimumsbuffer stor NOK
400 000,-. Regning på ca 455 000,- fra Tangerås (entrepenør for gravearbeidet i forbindelse
toaletter, vann til Haglebanen, 50 m bane, pumpehus etc) er ikke betalt.

Sak 24/2020:
Sanitærprosjektet. Kostnader i forbindelse med gravearbeider deles opp mellom Haglebanen,
toalettfasiliteter, og 50 m banen. Elektrikerarbeidet er ferdig, men mangler noe merking i
sikringsskapet. Låsene må monteres på containeren.

Sak 25/2020:
Renhold toaletter og klubblokaler. Vi jobber fortsatt med å få på plass en avtale med et
renholdsfirma. Merking av toaletter (herrer og kvinner) må gjøres. I avtale med
renholdsbedrift vil styret gå inn for en løsning hvor klubblokalene vaskes hver 14. dag, mens
toalettene vaskes mandag, onsdag og fredag hver uke.

Sak 26/2020:
Internett. Status og videre fremdrift. Daniel og Kåre informerer. Nye sendere er montert.
Forsøker først en trådløs løsning ned til toalettene. Gjestenettet er oppe og går. Kort
oppsummert: Ved haglebanen: 2 trådløse punkt, hovedsender og satellitt. Ved toalettet:
satellitt. Ved riflebanen: 1 trådløst punkt og satellitt. Sentralen ligger i duehuset, men skal ned
i bunkeren.

Sak 27/2020:
Vaktordning. Det er behov for både kursing og klargjøring av vakters rettigheter og plikter. Det
er flere som synes å misforstå hvilke forpliktelser som følger med å inneha status som godkjent
vakt. Dette må vi ha en gjennomgang på for å få det klargjort, og bør tas av ledere i de
respektive utvalg. Vaktordningen etter standplasslederkurs er obligatorisk for alle som vil ha
nøkkel. Systemet med ambulerende vakt fungerer på riflebanen, og bør vurderes innført for
Haglebanen. Dersom man mangler vakter ved ett av baneanlegget, vil styret oppfordre til at
vaktene forsøker å omdisponere vakter fra det andre baneanlegget i den grad det kan la seg
gjøre.

Sak 28/2020:
Status i de ulike aktiviteter som planlegges gjennomført i ÅJFF – regi. Det er foreløpig påmeldt
23 stk til hjortejakta (lagt opp til 4 jakter, men det blir flere). Det er foreløpig 17 påmeldt til
åtejakt (maks 40) med frist 25. august. Skyting for barn og unge, og nybegynnere er i gang.
Espen Unneland gjennomfører kurs på OL-trap banen hver onsdag. Det presiseres at vi skal
følge retningslinjene fra myndighetene mtp smitteverntiltak i alle aktiviteter. Vi sørger for å få
inn et bord med sprit midt i rommene ved kassene både på haglebanen og riflebanen.

Sak 29/2020:
Eventuelt.
Opplæring av vakter i den nye appen «Min jegerdokumentasjon» og «Skyteprøvekontrollør».
Sende ut informasjon og lage plakater. Dette er riflebaneutvalget sin oppgave.
Rasmus sjekker og ordner det slik at Brønnøysundregisteret er oppdatert med info om nytt
styre og kontaktinformasjon.
Helgen 28.-30. august gjennomføres dugnad på 150m, 200m og 400m banene.

Møtet hevet kl. 2005
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

