Protokoll fra styremøte nr. 3 2019 i Åsane Jeger og fiskerforening
Møtested og dato: Nesttunbrekka 95, 21. august 2019 kl 18:30.
Til stede: Helge Hoflandsdal, Rasmus A. Svor, Frode Karlsen Daniel Madsen, Preben Borgund,
Ikke til stede: Julie Thorstensen, Stig Jørgen Kalvåg og Hans Martin Ese
Møteleder: Helge Hoflandsdal
Referent: Rasmus A. Svor
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkjenning av innkalling.
Godkjenne referat fra siste møte.
Økonomistatus.
Tilbud fra Vestnorsk Brønnboring.
Søknad til Bergen Vann ang. toalett.
Få til nytt møte med grunneierne angående eiendomsskatt m.v.
Forurensning av plast haglekopper. Midlertidige løsninger.
Uttalelse ang. Ny fjellov. - Fortrinnsrett for innenbygdsboende, rett eller galt.
Informasjon fra jaktutvalget ang høstens jakt og predatorjakt.
Publikasjonsrett i foreningen - Hvor mange og hvem.
Erfaringer med utvidet åpningstid på riflebanen i august/ deler av september. Hvordan få til
det samme på haglebanen.
12. Langholdsbanen, Ta ned / skjule skiver utenom skytetider.
13. Konkuransetrening, rabaterte priser, definisjon av konkuransetrening på haglebanen kontra
riflebanen. Se skjermbilde på kassesystem.
14. Eventuelt.

1.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent, men påpekt at det var noe kort varsel.

2.

Godkjenning av referat fra siste møte
Referat fra siste møte ble godkjent uten bemerkninger.
Det er flere som har etterlyst referat fra tidligere møter i styret i 2018. For noen av disse
møtene ble det ikke ført referat i nevneverdig grad, men der er også møter som ble avlyst av
ulike årsaker, og som der følgelig heller ikke foreligger referat fra.

Det har også vært påpekt manglende publisering av referat fra årets møter.
Styret tar sikte på å få dette mer på stell i løpet av høsten 2019.

3.

Økonomirapport fra kasserer / økonomiansvarlig
Etter innfrielse av forfalte regninger, blir det opplyst at foreningen har ca NOK 2, 1 mill til
disposisjon. Inkludert i dette beløpet er også de NOK 450 000,- som utgjør minimum likvide
midler.
Etter det opplyste har det vært noen problemer med feilsending av regninger fra
leverandører. Foreningen har behov for egen e-post adresse for regninger, der regningene
som mottas skal være egen pdf fil.
Foreningen bør videre utarbeide oppdaterte leverandørbrev, og dette skal Frode følge opp
vedrørende utforming av slike leverandørbrev med nødvendig informasjon og rutiner.

4.

Tilbud fra Vestnorsk brønnboring
Der er mottatt et tilbud fra Vestnorsk brønnboring stort NOK 96 000,- der den maksimale
borredybden som tilbudet dekker er 120 meter.
Tilbudet er således innenfor budsjett, og blir akseptert.

5.

Søknad til Bergen vann angående toalett
Dette arbeidet pågår. Helge skal i møte med dem i morgen den 22. august vedr eksisterende
søknad og behov for eventuelle endringer / justeringer.

6.

Nytt møte med grunneierne angående eiendomsskatt
Vi tar sikte på et nytt møte med grunneierne i løpet av oktober, der temaet vil være leie av
området og medvirkning for å unngå eiendomsskatt.

7.

Forurensning fra plashaglekopper – midlertidig løsning
Plastkopper fra hagleammunisjon utgjør et forurensningsproblem, og pt er der ingen
opprydding av plastkopper.
Vi har pt en en rist / fanginnretning som samler opp plastkopper som havner i bekken som
går forbi skytebanene, og der er behov for ytterligere / forbedret rist. På lenger sikt bør vi
etterstrebe bruk av ammunisjon uten slik plastkopp.

8.

Uttalelse angående ny fjellov – fortrinnsrett for innenbygdsboende?

ÅJFF går inn for at alle norske borgere skal ha lik adgang til jakt i statsallmenningene, og at
det således ikke skal være noen fortrinnsrett for innenbygdsboende.
Undertegnede skriver uttalelse for innspill til høring der dette synet tilkjennegis, og Helge
sender det inn til høringsinstans etter signering m.v.
9.

Informasjon fra jaktutvalget angående høstens jakt og predatorjakt
Foreningen har i år stort sett samme jakttilbud som i fjor. 8-10 dyr i Fusa, med tillegg av 5
dyr i Hjørnevik.
Audun Håkedal er tilbudt plass i utvalget for Hordalandsjakt, noe som styret ser på som
positivt og spennende.

10.

Publikasjonsrett i foreningen – hvor mange og hvem?
Alle utvalgsledere bør ha tilgang til og rett til å legge ut informasjon etc fra sine utvalg. I
tillegg må det også være stedfortredere tilgjengelig.

11.

Erfaringer med utvidet åpningstid på riflebanen i august og deler av september
Erfaringene er svært gode. Det har vært mye besøk, og omsetningen har ligget jevnt over
NOK 20 000,- pr dag.
I forhold til haglebanene, har det vært flere spørsmål angående tilgang til og lignende tilbud
på haglebanen.
Styret ser det som formålstjenlig at haglebaneutvalget ser nærmere på denne muligheten
for 2020, og ett alternativ kan være at salg av kort til haglebanen skjer på riflebanen, mens
haglebaneutvalget sørger for minimum en vakt (helst to) for å passe på og drifte anlegget.
Det er rapportert misnøye med innskrenking av åpningstidene på haglebanene i forhold til
tidligere, og der er nok en del utøvere som har sluttet på grunn av mindre tilgang.

12.

Langholdsbanen – ta ned eller skjule skiver utenom åpningstid
Skiver, gonger og øvrige skytemål som leirduer etc skal enten tas bort eller tildekkes når
langholdsbanen ikke er i bruk (altså utenom terminfestede treningstider). Årsaken til dette
er at man har registrert tendenser til «villskyting» mot disse målene, noe som ikke på noen
måte er tillatt.
Frode følger opp og sørger for at så blir gjort.

13.

Konkurransetrening, rabatterte priser, definisjon av konkurransetrening m.v.
Det er behov for en gjennomgang vedrørende bruk av rabatter, ettersom dette synes å ha
sklidd ut.
De som er berettiget til rabatter er kun de som deltar aktivt som konkurranseskyttere, og
styret ser det som både hensiktsmessig og nødvendig at rabatter blir forholdt kjøp av større

kvantum. Et tiltak vil videre være å ta bort «rabattknappen» på kassasystemet, ettersom
den synes å bli brukt i for stor utstrekning.
Styret inviterer hhv rifle- og haglebaneutvalgene for å komme med innspill og synspunkt
vedrørende dette temaet.
14.

Eventuelt
1. Der er et visst behov for en elektrisk truck for å håndtere lossing og transport av
duer m.v. i tillegg til den traktoren som foreningen har. Frode skal undersøke sine
kontakter og følger opp dette.
2. Øystein Knutsen stiller seg til disposisjon for å avholde ladekurs, og man tar sikte på
å avholde dette i løpet av høsten.
3. Der har vært flere tilbakemelding om at kvinnelige skyttere får uønsket
oppmerksomhet på riflebanen fra skytebanevaktene. Dette kan bestå i
kommentarer, stadig / vedvarende oppmerksomhet, og uforholdsmessig mye
bistand uten at bistand er etterspurt.
Styret ser det som svært uheldig at dette skjer, og styret vil derfor be
riflebaneutvalget om å adressere forholdet overfor skytebanevaktene. Styret
oppfordrer om at man må få til en bevisstgjøring hos skytebanevaktene, og at dette
bør være tilstrekkelig til at problemet forsvinner av seg selv.
4. Samarbeidsavtale med Gresvig har flere ganger vært tema, og ble utsatt inntil videre
i forhold til den konkursen og omorganiseringen som skjer innen Gresvig. Styret
oppfatter at det er Intersport som sannsynligvis kommer til å videreføre aktiviteten i
Gresvig, men så lenge det er usikkerhet om dette, samt hvilket vareutvalg som vil bli
tilbudt, ser styret det verken hensiktsmessig eller forsvarlig å ta stilling til en
samarbeidsavtale.
Styret ser det videre som hensiktsmessig at der kommer en representant fra
Intersport, for å informere om innholdet i en slik samarbeidsavtale når man har fått
ro rundt ny organisasjon m.v. Styret vil deretter ta stilling til inngåelse av en
eventuell samarbeidsavtale.

NESTE MØTE: ikke avtalt.

