Protokoll fra styremøte 6 ÅJFF 2020
Sted: Virtuelt møterom Teams tirsdag 17.11.2020 kl. 1800.
Innkalt: Audun Håkedal (leder), Rasmus Andre Svor (nestleder), Lene Bjorøy (kasserer),
Kristian Henning Eriksen (sekretær), Frode Karlsen, Daniel Madsen, Hans Martin Ese og Preben
Tommy Borgund
Deltakere: Audun Håkedal, Rasmus Andre Svor, Lene Bjorøy, Kristian Henning Eriksen, Frode
Karlsen, Daniel Madsen
Møteleder: Audun Håkedal
Forfall: Hans Martin Ese og Preben Tommy Borgund

Sak 39/2020:
Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.

Sak 40/2020:
Godkjenning av referat. Enstemmig godkjent.

Sak 41/2020:
Økonomi. Kasserer orienterer. Foreningen har om lag NOK 2 500 000,- på bok som også
inkluderer minimumsbuffer stor NOK 400 000,-. Tredje runde med kompensasjon for
idrettslag/foreninger kan søkes innen 15. januar 2021. Utvalgslederne må melde inn til Lene
hvilke kurs og aktiviteter som er avlyst, og et estimat på økonomiske tap på grunn av stengt
anlegg (haglebane/riflebane) som følge av coronautbruddet (Covid-19). Dette må gjøres for å
få dekket deler av tapt fortjeneste/inntekt.

Sak 42/2020:
Haglebaneutvalget. Styret vedtok enstemmig ny leder for HBU. Ny leder er Arnold Klokseth.

Sak 43/2020:
Forespørsel fra HBU. HBU ønsker å få støpt en såle med betongvegger for å få satt opp et
flerbruksbygg (lager), med en tentativ kostnad på omkring NOK 250 000,-. Styret ser at det
kan være behov for et slikt flerbruksbygg/lager som HBU ønsker, men savner en mer
utfyllende redegjørelse for bygget sin funksjon. Det bør også utferdiges enkle skisser som viser
omfang og plassering, og det bør innhentes et prisoverslag slik at man får et bedre
beslutningsgrunnlag før styret fatter beslutning om å gå videre med prosjektet. Styret vil også
oppfordre HBU til å tenke langsiktig i forhold til planlegging av nytt bygg, slik at dette ikke
setter begrensninger for fremtidige utvidelser.

Sak 44/2020:
Forespørsel fra RBU. Ferdigstille 50 m banen/løpende villsvin. Følgende arbeid gjenstår: Legge
inn strøm, støpe gulv/betongplate med varmekabler, montere isolerte porter, montere
komplett barrikade (18 stein, som må kles for å unngå rikosjetter), skinnegang/løpende villsvin
og elektronikk. Det må muligens legges fiberkabel mellom 100m banen og 50m banen.
Kostnaden for å komplettere 50m banen vil være NOK 750 000-800 000,-.
Styret fattet enstemmig vedtak om at RBU fullfører arbeidet på 50 meter banene/løpende
villsvin i henhold til RBUs forespørsel og budsjett.
Vi har mottatt tre tilbud på asfaltering. Det rimeligste er på 162,-/m2 (Asfalt og Maskin)
inkludert rigging. Styret ønsker at RBU innhenter nye tilbud, der tilbudene skal omfatte legging
av asfalt helt opp til muren ved inngangen til klubbhuset v/haglebanen, asfalt på
parkeringsplassen ved haglebanen, ned til ammolager og inn til toalettene. Dette må gjøres
for å møte kravene til universell utforming. Styret vil søke om støtte til dette v/kasserer Lene.
Styret fattet enstemmig vedtak om at RBU innhenter nye tilbud som omfatter ytterligere
areal i henhold til ovennevnte, og at RBU videre velger leverandør basert på best pris og
kvalitet, og effektuerer gjennomføringen av asfalteringen.
Styret gir RBU omgående adgang til anlegget for å klargjøre og utføre forarbeid i forbindelse
med asfaltering og ferdigstillelse av løpende villsvin/50m banene. Styret presiserer at det kun
er nødvendig arbeid som skal utføres. Leder for RBU sørger for at de til enhver tid gjeldende
reglene for smittevern respekteres og etterleves.

Sak 45/2020:
Eventuelt.
Dato for årsmøte bestemmes på årets siste styremøte den 11. desember.

Styret møtes igjen på mandag 23. november kl. 1800 for å ta en ny vurdering av
coronatiltakene på anlegget i Jonahola.
Hans Ese innhenter tilbud på alarmanlegg/abonnement på nødvendige bygg på anlegget i
Jonahola.
Styret vurderer å innføre registrering av besøkende på anlegget ved bruk av QR-kode. Dette
vil forhåpentligvis gjøre at alle besøkende, spesielt på Haglebanen, registrerer seg ved
ankomst. Dette vil forenkle eventuell smittesporing.
Jegerprøveutvalget. Styret vil evaluere, og eventuelt endre, honorarutbetalingene for
instruktørene på neste styremøtemøte.
Styret følger opp utvalgene med tanke på å få inn informasjon om aktivitet m.m. til rapporten
til Årsmøte. Oppfølging:
Kristian: Kvinneutvalget
Daniel: Jegerprøveutvalget
Frode: Riflebaneutvalget
Hans Ese: Haglebaneutvalget og Ungdomsutvalget
Preben Tommy: Jaktutvalget og Hundeutvalget

Møtet hevet kl. 22:40
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

