Protokoll fra styremøte nr. 1 2019 i Åsane Jeger og fiskerforening
Møtested og dato: Nesttunbrekka 95, 13. mai 2019 kl 18:30.
Til stede: Helge Hoflandsdal, Rasmus A. Svor, Stig Jørgen Kalvåg (pr skype), Daniel Madsen, Preben
Borgund, Hans Martin Ese.
Ikke til stede: Julie Thorstensen, Frode Karlsen.
Møteleder: Helge Hoflandsdal
Referent: Rasmus A. Svor
Saksliste:
1. Styret konstituerer seg.
2. Sørge for at årsmøtevedtak/ referat er klart til underskrift, samt sende inn nye papir til
Brønnøysund.
3. Økonomirapport fra kasserer.
4. Gjennomgang av Preben ang. vårt nye tilbud til nye jegere.
5. Hvem av styrets medlemmer blir ny kontakt person for post@
6. Fastsette dato for styremøter 2019
7. Nytt toalettsystem i Jonahålo
8. Gjennomgang av søknad om fritak av eiendomsskatt.
9. Eventuelt.

1.

Konstitusjon av styret
På grunn av problemer med innkalling til styremøte tidligere, var styremøtet den 13. mai
første styremøte etter årsmøtet den 4. mars 2019, og det nye styret ble således konstituert.
Nye styremedlemmer er Julie Thorstensen som er ny sekretær, Preben Borgund som nytt
styremedlem, og Rasmus A Svor som ny nestleder.

2.

Tilrettelegging av årsmøtevedtak / referat for signering og innsending av papir til
Brønnøysundregisteret.
Orientering fra styreleder om at dette er under behandling i samråd med sekretær, og at
dette ville bli effektuert i den nærmeste fremtid.

3.

Økonomirapport fra kasserer / økonomiansvarlig

Foreningens økonomi er svært god, og vi har p.t. omtrent 2 millioner i frie midler til
disposisjon. Det er således et solid rom både for investeringer og for god drift mht innkjøp
av utstyr, duer og ammunisjon.
4.

Gjennomgang av tilbud til nye jegere
Tilbudets målgruppe er jegerprøvekandidater (de som nylig har avlagt jegerprøven), samt
andre med begrenset / lite skyteerfaring, som ønsker mer oppfølging og veiledning på
skytebanen enn det som normalt gis ved ordinære treninger.
Foreløpig legges det opp til trening / samling annenhver fredag, og sist fredag var det 9
deltakere. Det meldes om stor interesse og positive tilbakemeldinger både fra de som
deltok, og andre som har tilkjennegitt interesse for tiltaket.
Det legges opp til en evaluering av tilbudet etter juli i år.

5.

Kontaktperson for post@
Det kan være både praktisk og hensiktsmessig at det er sekretær som er kontaktperson for
post@, og siden Julie hadde forfall til møtet ble saken utsatt.

6.

Fastsette dato for styremøter i 2019
Det ble i liten grad diskutert hvorvidt vi skal fastsette datoer for styremøter for det
resterende året.
Diskusjonen rundt fastsettelse av dato for neste styremøte viser at det naturlig nok er
vanskelig å finne datoer som passer for alle, og det synes å være mest hensiktsmessig å
fastsette dato for neste møte på det enkelte møte, eventuelt ut i fra konkret behov for
møte.

7.

Nytt toalettsystem i Jonahåla
Toalettsystemet i Jonahåla, herunder mangel på sådant, er uheldig både for omdømme av
anlegget og den faktiske bruken. Behovet for «ordnede forhold» har således vært stort i
mange år.
Styreleder ga en orientering om tidligere diskusjoner og planer for ny toalettløsning, og det
man har kommet frem til som det mest tjenlige er innkjøp av en «toalettmodul». Dette er en
ferdig installert modul som kun fordrer sted for plassering og røropplegg for påkobling til
vann og avløp.
Plassering av modulen skal være i området svingen mellom hagle – og riflebanen på
oppsiden av veien. Antatt investeringsbehov er i størrelsesorden NOK 350 000,- til NOK
400 000,- inkl. mva, og dekker innkjøp av modul, borehull for vanntilgang med pumpe m.v.
grøfting og røropplegg, samt rørleggerarbeid.
Vedtak: Ettersom foreningens økonomi gir rom for investeringer og behovet for tiltaket er
stort, så ble ovennevnte enstemmig vedtatt.

8.

Gjennomgang av søknad om fritak for eiendomsskatt

Styreleder ga en orientering om at arbeidet vedrørende søknad om fritak for eiendomsskatt
er under utarbeidelse. Det som gjenstår er innhenting av to signaturer fra berørte
grunneiere, samt kontroll / gjennomgang av søknad.
9.

Eventuelt
Behov for ny telefonløsning
Foreningen har i dag en IP-telefonløsning, men den fungerer ikke særlig bra, og det er behov
for oppgradering.
Det man etterstreber å få til er en sentralbordløsning, der man automatisk blir viderekoblet
til den kontaktpersonen man ønsker kontakt med. Svarer ikke denne, så skal anropet bli
viderekoblet til kontaktperson nr. 2 etc.
Det er mulig denne løsningen vil / bør omfatte en satellittløsning for internett, noe som
teoretisk skal gi 50 mb/s mot våre opplyst 12 mb/s i dag. Antatt kostnad for dette er NOK
739 / måned.
Det arbeides videre med undersøkelse av muligheter og prisnivå, herunder må det
sannsynligvis foretas målinger for å kartlegge hvilke faktisk muligheter man har for å ta inn
satelittsignal i området.
Problem med jegertrapp og drift av leirduekaster
Det meldes om problem på jegertrapbanen ift funksjonalitet på kaster. Det er uklart hva
dette beror på, men det har vist seg at manglende renhold og vedlikehold av kastere kan
være en sannsynlig årsak.
Det har imidlertid også vært problem med siste parti duer, der mange av duene hadde
«skjegg», noe som i sin tur førte til dårlig kast / knusing i kastet. Dette har blitt behandlet
som en reklamasjonssak overfor leverandør / produsent som har erkjent ansvar. Foreningen
får således kompensasjon for forholdet gjennom prisavslag på neste levering av duer.
I forhold til drift av leirduekaster vurderer man opplading via solcellepanel mot dagens
løsning ved opplading via strømnettet. I den grad dette lar seg realisere, vil man få bort
ledninger m.v. som oppfattes som uhensiktsmessige etc. Solcellepanelløsning antas å ha en
kostnad i størrelsesorden NOK 20 000, - – 25 000,-.
Behov for påminnelse til vaktene, samt regler for tilgang til banene
Det meldes om et visst forfall av vakter til oppsatte tidspunkt, og det synes således som at
der er behov for en påminnelse om vakt. Behov for å utrede muligheter for SMS – varsling
vedrørende vakt, og hvilken kostnad slik påminnelse innebærer.
Til en viss grad er det gjengangere som uteblir fra oppsatt vakt. Styret er således av den
oppfatning at utvalgene bør vurdere sanksjonere ved gjentatte uteblivelser, herunder
inndragning av nøkler og opphør av status som skytebanevakt.

Styret ser det også som hensiktsmessig at det blir gitt en påminnelse til vaktene om at fri
bruk / tilgang til banene gjelder den enkelte vakt og ikke kamerater til vakten. I den grad
vakten(e) ønsker å ta med seg kamerater / bekjente på banen utenom ordinære
treningstider, så er det naturligvis i orden, men det forutsettes at kamerat / bekjent betaler
ordinær treningsavgift.
Behov for utvidet åpning i juli og august
Det antas å være hensiktsmessig med utvidet åpning av riflebanen i juli og august slik som
man også hadde i fjor. Utvidet åpning vil si at man på de dager som det er trening starter
klokken 11:00.
Det er behov for frivillige til å påta seg utvidet vakt, og det mest hensiktsmessige ville være
om den frivillige kan ta en hel uke fortløpende. En mulig løsning for å gjennomføre dette kan
være at det blir sendt ut fellesmail til alle skytebanevaktene, der man etterspør
tilbakemelding om noen kan påta seg slike utvidede vakter.
Mangelfull sikkerhet på haglebanen
Det meldes om en del «selvstyr» på haglebanene, der de enkelte skyttere får holde på uten
noe særlig tilsyn / kontroll av vaktene. Dette beror sannsynligvis på at der er flere
standplasser å holde under oppsikt enn hva som er tilfelle for riflebanen, men det blir også
meldt om at vaktene stort sett forholder seg passiv inne på huset / i kassaområdet.
Styret ønsker at haglebaneutvalget ser nærmere på dette, og påser at de som er vakter er
aktivt ute på standplassene og kontrollerer og holder oppsyn med de som skyter på banene.
Styret påpeker at det er grunnleggende viktig og en forutsetning for aktiviteten at
sikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Forslag til avtale med Gresvig
Gresvig har ytret ønske om å inngå avtale med foreningen, der medlemmene bl.a. skal få 10
% avslag på produkter, og i tillegg skal foreningen få 4 % kickback på den omsetningen som
avtalen generer.
Innholdet i avtalen ble diskutert på møtet, og man oppfattet der at avtalen forutsatte
kjøpetrohet samt at foreningen skulle handle all ammunisjon hos Gresvig. Flertallet av styret
stilte seg negativ / skeptisk til dette, og ba om at vilkårene ble undersøkt ytterligere til neste
møte, for således å få et bedre / mer fullstendig beslutningsgrunnlag til videre vurdering.
kassasystem
Avslutningsvis på møtet ble det nevnt at dagens kassasystem har en utløpsdato ift
programvare / operativ funksjonalitet. Det ble bedt om at dette blir undersøkt nærmere til
neste møte.
NESTE MØTE: avtalt til tirsdag 18. juni Nesttunbrekka 95 kl 18:30.

