Protokoll fra styremøte 5 ÅJFF 2020
Sted: Litleåsveien 49 (styrerom) tirsdag 08.09.2020 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: Kåre Sundland
Deltakere: Audun Håkedal, Rasmus Andre Svor, Lene Bjorøy, Kristian Henning Eriksen, Hans
Martin Ese, Daniel Madsen (deltok fra kl. 1900 via Messenger), Preben Tommy Borgund
(deltok fra kl. 2100 via Messenger) og Kåre Sundland.
Møteleder: Audun Håkedal
Forfall: Frode Karlsen

Sak 30/2020:
Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.

Sak 31/2020:
Godkjenning av referat. Enstemmig godkjent.

Sak 32/2020:
Økonomi. Kasserer orienterer. Foreningen har om lag 1 800 000,- på bok som også inkluderer
minimumsbuffer stor NOK 400 000,-. Faktura for leirduer på knappe 200000,- er ikke betalt.
Husleien er ikke betalt for anlegget i Jonahola. Denne skal indeksreguleres. Kasserer hører
med Helge Hoflandsdal om eiendomsskatten er betalt.

Sak 33/2020:
IT. FB/hjemmeside/Instagram. Styret valgte å opprette et eget Medieutvalg som håndterer
dette. Kåre Sundland blir leder for utvalget og hører med medlemmer i foreningen med
interesse innenfor sosiale medier, om de ønsker å bidra (ca 2-3 stk).

Sak 34/2020:
Utvalg.
Leder for Haglebaneutvalget, Ståle, ønsker å gi seg. Vi hører litt rundt med aktuelle kandidater,
og leder bør være på plass innen neste styremøte.
Leder Fiskeutvalget har ikke tid eller anledning til å drive utvalget. Her trengs det en ny leder.
Simen Johansson (leder jaktutvalget) er travelt opptatt for tiden, og Preben Tommy Borgund
fungerer som leder inntil videre.

Sak 36/2020:
Toaletter. Status anbud: Vi har mottatt tilbud fra to bedrifter. Renex 5500,- pr mnd. ISS 1700,pr mnd. Oppdraget gis ISS.

Sak 35/2020:
Kassasystem og låsesystem (nedetid). Sharp har tidligere rotet til IP adressene, slik at
låsesystemet sluttet å virke som det skal. Låsesystemet viser feilmelding. Loggene virker ikke
som de skal. For å få dette til å virke må vi ha egen PC installert i Bunkeren. Styret gir Kåre
fullmakt til å kjøpe inn PC (pris ca 5000,-) og sørge for at dette er oppe og går så fort som
mulig.
For å ha kontroll på nøkler og adgangskontroll, er det kun Bjørn Eidem som er nøkkelansvarlig
og Preben Tommy Borgund som er administrator for nøkkelkortsystemet.
VIPPS bør innføres som betalingsmåte både på riflebanen og haglebanen. Kåre ordner dette.

Sak 37/2020:
Hundeutvalg. Høy aktivitet. Det har blitt gjennomført flere kurs i regi av Hundeutvalget. Her
nevnes Valpekurs, Førstehjelpskurs og Blodsporkurs. Styret besluttet at instruktørene på
hundekursene vil bli honorert med 2000,- pr kurs pr instruktør. Honorarene vil evalueres og
eventuelt justeres ut fra overskudd fra kursvirksomheten.

Sak 38/2020:
Eventuelt.
Uregelmessigheter på kassen ved Haglebanen. Audun og Kåre orienterer. Det har blitt gjort
forsøk på å selge/kjøpe duer med rabatter på allerede rabatterte priser. Dette vil bli forsøkt
nøstet opp i, og finne ut hvem som var på anlegget på tidspunktet.
Brøyting av vei og parkeringsplass opp til ÅJFF sitt anlegg. Her må vi få til samkjøring med DFS
og Pistolklubben. Hans undersøker.
NM jaktfelt og elgbane 2022. Rasmus orienterer.

Møtet hevet kl. 21:50
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

