Protokoll fra styremøte nr. 5 2019 i Åsane Jeger og fiskerforening
Møtested og dato: Nesttunbrekka 95, 3. desember 2019 kl 18:30.
Til stede: Helge Hoflandsdal, Rasmus A. Svor, Preben Borgund, Hans Martin Ese og Stig Jørgen Kalvåg
pr tlf.
Ikke til stede: Frode Karlsen, Daniel Madsen og Julie Thorstensen.
Møteleder: Helge Hoflandsdal
Referent: Rasmus A. Svor
Saksliste:
Møtet var et kombinert møte / julemiddagmøte, og det var ikke sendt ut formell saksliste utover at
man skulle ha en gjennomgang på status for løpende saker.
1.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

2.

Økonomirapport fra kasserer / økonomiansvarlig
Inklusive minimumsbuffer er saldo NOK 2 658 294,Ca NOK 50 000,- i regninger med forestående forfall.

3.

NM jaktfelt og elgbane 2021
I likhet med ÅJFF er også BJF og OJF positive til arrangementet, og Carlsen har innledet
videre dialog med Forsvaret angående bruk av skytebaneanlegg med tilhørende fasiliteter.

4.

Fremdrift sanitæranlegg
Søknad om utslippstillatelse ved bruk av tett tank er sendt inn til kommunen, og etter det
sigende skal svar foreligge i løpet av kort tid (før jul).
Videre arbeides det med innhenting av pristilbud for etablering av grøft for nedleggelse av
VA- ledninger fra borehull og sanitæranlegg til septiktank.

6.

Status 50 meter bane
Port som man hadde tilgjengelig viste seg å ikke kunne benyttes. Ny port må således kjøpes
inn.
Banen som sådan kan benyttes iht dispensasjon (blir ikke endelig godkjent før port er
etablert), og man benytter banen bl.a. til jegerprøvekurs.

7.

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, og
Rasmus skal følge opp dette mht faktisk gjennomføring.

8.

Nye kastemaskiner
Der er etter hvert stor slitasje på flere kastemaskiner, og behov for utskiftning /supplering
av 2 maskiner på skeet banen.
Styret ser fungerende maskiner som en forutsetning for å opprettholde og øke aktiviteten,
og vedtok innkjøp av to nye maskiner med en samlet kostnad stor ca NOK 120 000,- inkl.
mva.

9.

Eventuelt
Leieforhold med Bergen leirdueklubb
Der er etter hvert relativt mange leirdueskyttere som er medlemmer i BLK som benytter vårt
anlegg, og en god del av disse er ikke hovedmedlemmer i ÅJF, men sidemedlemmer.
Samtidig nyter disse skytteren godt av konkurransefordeler som gis av foreningen til aktive
konkurranseskyttere.
Det ble stilt spørsmål ved om man burde inngå et leieforhold med BLK, angående BLK sine
medlemmers bruk av banen. På denne måten ville man kanskje få litt mer ordnede forhold
mht klubbaktivitet, og annen aktivitet.
Et formelt leieforhold vil imidlertid kunne gi leietaker større forventninger til tilrettelegging
og rettigheter enn hva som er tilfellet for det enkelte klubbmedlem i dag, og foreløpig er
man derfor avventende til et slikt tilbud.
Utvalgsledere
En del av «omorganiseringen» av aktiviteten i ÅJFF har dreid seg om å legge stadig større
ansvar og utøvende myndighet i det enkelte utvalg. Dette har fungert bra, men samtidig
opplever styret at «avstanden» til de enkelte utvalg noen ganger blir lang, samt at det kan
være tungvint å få tilbakemelding fra enkelte utvalg.
For å sikre nærhet mellom styre og utvalg ble det derfor vedtatt at utvalgsledere bør
inviteres til styremøtene der styret finner det hensiktsmessig. Særlig gjør det seg gjeldende
der styret skal behandle saker som berører det enkelte utvalgs aktivitet direkte.
Æresmedlem og Ildsjel
Der er kommet inn flere forslag til gode kandidater, og styret evaluerer dette fortløpende.

NESTE MØTE: ikke avtalt.

