Protokoll fra styremøte nr. 4 2019 i Åsane Jeger og fiskerforening
Møtested og dato: Nesttunbrekka 95, 4. november 2019 kl 19:00.
Til stede: Helge Hoflandsdal, Rasmus A. Svor, Daniel Madsen og Stig Jørgen Kalvåg pr tlf. I tillegg
møtte Roald Carlsen for å informere om arbeidet med jaktfelt NM i 2021.
Ikke til stede: Frode Karlsen, Preben Borgund, Julie Thorstensen, og Hans Martin Ese. I tillegg var
Kåre Sundland innkalt, men han hadde også forfall.
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.
NM jaktfelt og elgskyting 2021
Fremdrift sanitæranlegg.
Forenkling prisstruktur på haglebane.
Status 50 meter bane.
Registrering i Brønnøysund.
Få orden på manglende referat fra styremøte og få disse publisert.
Sette dato for årsmøte 2010.
Eventuelt.

1.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

2.

Godkjenning av referat fra siste møte
Ingen innsigelser mottatt eller fremmet til referat fra siste møte, og dette ble dermed
godkjent.

3.

Økonomirapport fra kasserer / økonomiansvarlig
P.t. er det kun noen mindre beløp som har snarlig forestående forfall, men vi venter på
regningen fra brønnboringen.
Foreningen har ca NOK 2,6 mill til disposisjon i likvide midler, inklusive minimumsbuffer stor
NOK 350 000 (tidligere oppfattet til å være NOK 450 000,-)

Der er fortsatt problem mht at regninger blir sendt til feil adresse m.v., og dette må det
fortsatt jobbes med for å få ut riktig informasjon til leverandører og samarbeidspartnere.
4.

NM jaktfelt og elgbane 2021
Roald Carlsen deltok på den første delen av møtet, for å redegjøre for planer om å arrangere
NM i jaktfelt og løpende elg i 2021.
NM jaktfelt ble sist gang arrangert på Vestlandet i 2011 når Eid JFF arrangerte stevnet, og
det er således ønskelig å få dette arrangementet lagt til Vestlandet igjen – dette er også et
uttrykt ønske fra sentralt hold i NJFF.
Man planlegger å arrangere stevnet i fellesskap/samarbeid mellom lagene ÅJFF, BJFF og
OJFF, der jaktfeltstevnet planlegges gjennomført på skytebaneanlegget til forsvaret på
Ulven, mens løpende elg stevnet planlegges gjennomført på OJFF sin bane.
Stevnet planlegges gjennomført ultimo juni / primo juli, og det antas å være behov for ca
120 funksjonærer. Stevnet antas å bli gjennomført med oppstart på onsdag etter lunsj, og
vedvare frem til og med påfølgende søndag.
NM jaktfelt samler normalt ca 1200 deltakere når det arrangeres på det sentrale Østland,
mens det tilsvarende tall er 200-300 for løpende elg. Det formodes at det vil bli færre
deltakere når stevnet legges til Vestlandet, men foreløpige budsjettall viser at
arrangementet vil gå med et greit overskudd også med så lite deltakere som 600, noe som
bør være absolutt realistisk å oppnå.
Man har så langt fått positive signaler fra forsvaret om å bruke deler av området deres, men
det må nå sendes en mer formell søknad, og de enkelte styrene i de tre foreningene må
derfor nå fatte beslutning om det skal arbeides videre med dette, herunder om styrene ser
for seg at dette lar seg gjøre i forhold til bemanning og ressursbruk.
Etter en del ytterligere diskusjon og avklaringer om praktiske forhold, uttrykte styret en
positiv holdning til tiltaket. Etter styrets mening er det viktig både for interessen for og
oppslutningen om jaktfelt og løpende elg, at NM av og til arrangeres på Vestlandet. Mht en
relativt god oppslutning om deltakelse på NM fra Vestlandet, bør man også etterstrebe å ta
på seg slike arrangement for å fordele den «byrden» som gjennomføring av slike
arrangement kan oppstille.
Styret fattet dermed enstemmig beslutning om at ÅJFF stiller seg bak det videre arbeidet
med NM i jaktfelt og løpende elg i 2021.

5.

Fremdrift sanitæranlegg
Boring etter vann er gjennomført med vellykket resultat, og det som gjenstår nå er
innhenting av tillatelse for å etablere sanitæranlegg med lukket tankanlegg både for kloakk
og gråvann. Etter det opplyste fra kommunen, skal det være kurant å få slik tillatelse når
man har lukket tankanlegg slik som vi legger opp til.
Rasmus sørger for videre oppfølging av søknad til kommunen innen neste styremøte.

6.

Forenkling prisstruktur på haglebane

Der er for mange prisalternativer på haglebanen, og styret går inn for en forenkling der man
på kassasystemet reduserer det til to alternativ, og da hhv medlem og ikke medlem.
De som er berettiget til redusert pris ift konkurranseskyttere vil kunne få slike priser ved å
kjøpe større kvanta – typisk minimum 2000 skudd / duer e.l.
Daniel følger opp dette.
7.

Status 50 meter bane
Nødvendig sand / grus er på plass, og alle voller er mer eller mindre ferdigstilt. I tillegg er det
kjørt inn mye bark.
Skivehus er ok, med klargjort plass for elektronikk.
Grøfter er ferdigstilt og ok.
Standplass er ok med noe gjenstående arbeid, og standplass for elg er kjøpt inn og på lager.
Søknad om permanent godkjenning vil sendes inn så snart port mellom voll og standplass er
kommet opp / montert, og slik port er bestilt.

8.

Registrering i Brønnøysundregistrene
Registrering av nytt styre i Brønnøysundregistrene er ennå ikke på plass, og det har vist seg
vanskelig å få nødvendig dokumentasjon på plass. Styret jobber videre med saken.

9.

Få orden på manglende referat fra tidligere styremøter (2018 – styret) og få referatene
publisert.
Grunnet mye forfall til møtet, ble ikke denne saken behandlet.

10.

Dato for årsmøtet 2020
Mandag 2. mars skal det avholdes styremøte i ÅJFF for 2020. Som tidligere tar vi sikte på å
avholde møtet i lokalene (klubbhuset) til Åsane og Hordvik skytterlag på DFS banen.

11.

Eventuelt
Nøkler til baneanlegget
Der er p.t. problemer med innlogging med brikker, og man kan heller ikke lage
(programmere) nye brikker. Etter det opplyste har dette vedvart slik i 3-4 uker, og det
jobbes med en løsning.
Det ble også diskutert behov for nye / flere 4er nøkler. Det er relativt dyrt å lage slike, og en
bedre løsning hadde nok vært å gå over til en brikkeløsning der man i dag benytter 4er
nøkkel. Hvorvidt det er realistisk ift andre brukergrupper er uvisst.
Klubbvåpen
Dagens utlånsordning av klubbvåpen medfører uklarhet / dårlig oversikt over hva som blir
utlånt til hvem. Dette gjelder særlig på haglebanen, og det synes å være behov for et bedre
system for sikre oversikt over hvem som faktisk har lånt hvilket våpen.
En løsning som ble noe diskutert, var avgivelse av typisk bankkort eller førerkort, der det
aktuelle kortet ble lagt i en «boks» e.l. der våpenet oppbevares. Styret imøteser at
haglebaneutvalget ser nærmere på dette.

Påstand om ulovlig jegerprøvekurs
Daniel informerte om påstander om at ÅJFF sine jegerprøvekurs skal være ulovlige ihht
regelverket, der ulovligheten visstnok skal bero på at man gjennomfører kursene for
intensivt / for raskt.
Etter kontroll av regelverket for gjennomføring av jegerprøvekurs kunne ikke
jegerprøveinstruktørene finne noe regelverk som tilsier at dagens ordning er ulovlig, og man
tar derfor sikte på å videreføre denne praksisen, ettersom flere deltakere poengterer at det
er det intensive opplegget som er å foretrekke.
Internett gjennom satellitt
Daniel informerte om videre undersøkelser vedrørende internett via satellitt. Ett pristilbud
som vurderes er NOK 299 / mnd. pluss NOK 100 / mnd. for utstyr. Skytebaneanlegget blir
hevdet å ligge gunstig til for dette systemet mht dekningsmulighet, men dette må naturligvis
undersøkes nærmere, herunder må det bli foretatt konkrete målinger av dekningsgrad.
Daniel fortsetter dette arbeidet.

NESTE MØTE: ikke avtalt.

