Protokoll fra styremøte nr. 2 2019 i Åsane Jeger og fiskerforening
Møtested og dato: Nesttunbrekka 95, 18. juni 2019 kl 18:30.
Til stede: Helge Hoflandsdal, Rasmus A. Svor, Frode Karlsen Daniel Madsen, Preben Borgund, Hans
Martin Ese.
I tillegg deltok Kåre Sundland på den første delen av møtet ifbm gjennomgang av data – og
hjemmesideløsninger i laget.
Ikke til stede: Julie Thorstensen, Stig Jørgen Kalvåg.
Møteleder: Helge Hoflandsdal
Referent: Rasmus A. Svor
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 1.
Økonomi
Informasjon fra Kåre Sundland angående data og hjemmeside
Utfordringer med vaktordning på haglebanen
Toalettløsning
G-sport avtale
Eventuelt.

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 1
Etter at referatet ble korrigert etter innspill etter utsending for gjennomgang før møtet, ble
referatet godkjent uten merknader.

2.

Økonomirapport fra kasserer / økonomiansvarlig
Kasserer / økonomiansvarlig Stig Jørgen hadde forfall til møtet, men meddelte styreleder pr
sms forut for møtet at laget har ca NOK 1 8226 000 på bok, samtidig som vi har ca NOK
110 000,- i ubetalte regninger.
Med fratrekk av minimumskapitalen stor NOK 450 000,- har foreningen dermed rundt
estimert ca NOK 1 300 000, - i fri kapital.

3.

Informasjon fra Kåre Sundland angående data og hjemmeside
Kåre Sundland er foreningens dataansvarlig, og deltok på møtet for å informere om
løsninger på hjemmesiden med tilhørende utfordringer.

Det ble gitt en generell gjennomgang på hjemmesiden, der man særlig hadde fokus på
informasjonsformidling og oversikt. Det er flere som synes hjemmesiden er vanskelig å finne
frem på / i, og en del av utfordringene i så måte er de begrensningene som ligger i selve
hjmmesideoppsettet som er løsning fra sentralt hold. Oppsettet oppstiller klare
begrensninger ift å avvike fra den malen som NJFF sentralt har lagt opp til skal benyttes.
En annen utfordring er at hjemmesideansvarlig ikke får informasjon fra utvalgsledere m.v.
om hva som skal / bør legges ut ift endringer og / eller oppdateringer, og da sier det seg selv
at hjemmesiden fort blir mangelfull. Dette har særlig vist seg å være et problem vedrørende
endringer av åpningstidene.
De forskjellige utvalgene (utvalgslederne) skal/bør ha adgang til selv å logge seg inn på
hjemmesiden for å legge ut oppdatert informasjon, men så langt skjer dette i liten grad.
I høst skal det avholdes kurs vedrørende IT / hjemmeside, der NJFF sentralt stiller med
kursholder. I tillegg til at styret skal / bør delta på dette kurset, bør også de ulike utvalgene
delta med representant for utvalget, slik at de ulike utvalg får bedret sin IT kompetanse, og
slik at de i større grad selv kan ta seg av oppdatering av hjemmesiden ift nyheter / aktuelt
innen utvalget.
Sundland deltok på møtet frem til klokken 20:10.

4.

Utfordringer med haglebaneutvalget og vaktordning på haglebanen
Det meldes om dårlig samarbeid innad i haglebaneutvalget, der enkelte opptrer uten å ha
forankring i utvalget for øvrig. Dette er naturligvis uheldig, og utvalget må ta tak i dette og
eventuelt be om bistand fra styret for å løse eventuelle konflikter.
Når det gjelder vaktordningen på haglebanen fungerer den dårlig, og det kan se ut til at der
er for få vakter å ta av for å sette opp en fungerende turnus, samt at en del av vaktene også
har for dårlig kunnskap om driften av anlegget, til å kunne bistå skyttere på en god måte ift
spørsmål og drift og tekniske utfordringer etc.
For få vakter og for lite kunnskap om anlegget, oppstiller også betenkeligheter vedrørende
ivaretakelse av sikkerheten på haglebanen.
Det synes således som at der er for dårlig / for lite kursing av det personalet som tar på seg å
være haglebanevakter, og haglebaneutvalget oppfordres til å ta tak i dette, og gjerne
forespørre styret om bistand / rådføring.
I tillegg til at det er for få vakter, synes det også å være flere «unnasluntrere» i vaktstyrken,
og som tilkjennegitt i sist referat, oppfordrer styret utvalget til å sanksjonere gjentatte forfall
som ikke er gyldig begrunnet, med inndragning av nøkkelkort og øvrige vaktprivilegier.
Når det gjelder organisering av vaktplan for haglebanen, ble det enighet om at Trond Sleen
forespørres om han vil ta på seg dette, i tillegg til at Sleen også håndterer organiseringen av
riflebanevaktene.

5.

Toalettløsning
Når det gjelder det videre arbeidet med toalettløsning som ble vedtatt på sist styremøte, er
dette til utredning og man venter nå på tilbud fra Norsk Brønnboring – her har man et
estimat stort NOK 100 000,- for den delen av arbeidet.
Det ble videre diskutert en del om man har behov for en løsning med dagtank med kvern,
eller om det vil være tilstrekkelig fall ned til septiktank (ved 50 – meters banen) til at man
ikke har behov for kvern.
Frode Karlsen mente ut i fra sin erfaring med og kjennskap til slike toalettløsninger at det
burde gå greit uten, og mht at Frode er den av styrets medlemmer som synes å ha best og
mest kunnskap om dette temaet, ble det bestemt at Frode har hovedansvaret for ny
toalettløsning.
Frode vil således ta dialogen videre med rørlegger og leverandør av toalettmodulen og følge
opp det videre arbeidet med realisering av toalettløsningen.

6.

G-sportavtale
Utkastet til samarbeidsavtale mellom Gresvig Detaljhandel AS Region Vest (GSAV) og ÅJFF
har blitt noe revidert siden sist møte, og var igjen gjenstand for diskusjon. Avtaleutkastet var
ikke sendt ut på forhånd, og det var liten tid til gjennomgang av utkastet.
Basert på innspill fra styret har GSAV nå tatt bort vilkår som kunne oppfattes som
forpliktende for ÅJFF mht bl.a. innkjøp av ammunisjon, og avtalen fremstår dermed mer
akseptabel i så måte.
Det øvrige innholdet i avtalen ble deretter diskutert noe ytterligere. Noen mente at avtalen
gir for lite fordeler til at det var hensiktsmessig å inngå avtalen, samtidig som det også kan
være betenkelig at foreningen skal fronte en kommersiell aktør når man får såpass lite ut av
avtalen som det nå er lagt opp til.
Andre var av den oppfatning at noe er bedre enn ingenting, og at man kunne inngå avtalen
og se hvordan det utviklet seg i forhold til at avtalen har en relativt kort løpetid frem til 31.
desember 2022.
Etter å ha diskutert gjennom hovedpunktene, var det enighet om å ta opp igjen tråden på
neste møte og der forsøke å komme frem til et vedtak.

7.

Eventuelt
Elgbanekarusell
Det har den siste tiden vært arrangert elgbanekarusell. Samlet deltok 17 skyttere, og
erfaringene så langt tilsier at man bør samle stevnene på lørdag / søndag i forhold til årets
opplegg, der man satset på fredag / lørdag. Sannsynligvis vil noen flere da ha mulighet til å
delta mtp jobb etc.

Man bør også etterstrebe å arrangere merkeskyting og storviltprøve ifbm gjennomføringen
av neste års karusell, for derigjennom å øke attraktiviteten / utbyttet av deltakelse.
Ett opplegg kan også være overnatting på Nordheimsund hotell, der man da forsøker å få til
sosialt samvær etc etter felles middag m.v.
Organisert aktivitet på haglebanen
Med unntak av skeetgjengen, er der lite organisert aktivitet på haglebanen. Det kan således
være hensiktsmessig å forsøke å få til mer organisert trening, som treningskonkurranser likt
det man har for jaktfeltgjengen på riflebanen, for på den måten å få opp aktivitetsnivået.
Helge m.fl. vil forsøke å få dette til i den umiddelbare fremtid.
Vestland
Vi får et nytt storfylke, Vestland, etter sammenslåingen mellom Sogn & Fjordane og
Hordaland. Hva dette medfører ift fylkeslagene er foreløpig uklart, men man bør etter hvert
begynne å utrede dette nærmere mht de muligheter og utfordringer dette kan gi.

NESTE MØTE: avtalt til mandag 12. august - Nesttunbrekka 95 kl 18:30.

