Protokoll fra styremøte 7 ÅJFF 2020
Sted: Virtuelt møterom Teams fredag 11.12.2020 kl. 1900.
Innkalt: Audun Håkedal (leder), Rasmus Andre Svor (nestleder), Lene Bjorøy (kasserer),
Kristian Henning Eriksen (sekretær), Frode Karlsen, Daniel Madsen og Hans Martin Ese
Deltakere: Audun Håkedal, Rasmus Andre Svor, Lene Bjorøy, Kristian Henning Eriksen, Frode
Karlsen, Daniel Madsen og Hans Martin Ese.
Møteleder: Frode Karlsen
Forfall:

Sak 46/2020:
Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent, men med merknad om å få ut saksliste 14
dager før styremøte.

Sak 47/2020:
Godkjenning av referat. Enstemmig godkjent.

Sak 48/2020:
Økonomi. Kasserer orienterer. Foreningen har om lag NOK 2 455 000,- på bok som også
inkluderer minimumsbuffer stor NOK 400 000,-. Det har vært en rolig måned på grunn av
stengning som følge av coronautbruddet (Covid-19). Det har fortsatt ikke kommet inn
momspenger. Østerhus data (jaktfelt) har sendt faktura på epost. Vi ber om at de legger
direkte inn i fakturasystemet neste år.

Sak 49/2020:
Honorering av styret og jegerprøveinstuktørene.
Jegerprøveinstruktørene: Gammel ordning i 2020. Styret vil foreta en fullstendig revisjon av
avtale med jegerprøveinstuktører fra og med 01.01.2021, og det inngås ny kontrakt med hver
enkelt.

Styret: leder, nestleder, kasserer og sekretær som før, men honorar til øvrige medlemmer
foreslås økt til 5000,-.

Sak 50/2020:
Jaktutvalget. Hele jaktutvalget har trukket seg og Sindre Holen Otterstad er foreslått som ny
leder for utvalget og Are Severin Martinsen ønsker å ta over ansvaret for predatorjakten. Det
blir om lag åtte personer involvert i det nye jaktutvalget.
Vedtak: Styret utnevner Sindre Holen Otterstad som ny leder for Jaktutvalget, og Are Severin
Martinsen tar over ansvaret for predatorjakten. Nytt jaktutvalg tar over predatorjakten
omgående, og ansvaret for øvrig jakt etter 23.12.2020.

Sak 51/2020:
Verveordningen. På grunn av reduserte aktiviteter som følge av Covid-19-utbruddet, og at
man kunne melde inn familiemedlemmer gratis i 2020, har ikke styret hatt mulighet til å
evaluere ordningen på en god måte.
Styret vedtok å videreføre prøveordningen med at vervepoeng tilfaller verver ut 2021.

Sak 52/2020:
Ammunisjonskontainer. Hans Ese undersøker krav til og godkjenning av løsning med
ammunisjonsbunker/kontainer. Leverandør må kunne gi oss konkret informasjon om hvor
mange våpen og hvor mye ammunisjon som lovlig kan lagres/oppbevares i de ulike løsningene
for ammunisjonskontainer. Eventuell dispensasjon fra gjeldende regelverk må
undersøkes/avklares med Politiet før anskaffelse.

Sak 53/2020:
Eventuelt.
Ildsjel enstemmig valgt
Æresmedlem enstemmig valgt
Frode sendes på instruktørkurs (rifle). Vi bør sende to til, og Frode hører med Helge
Hoflandsdal vedrørende interesserte/aktuelle vakter på riflebanen.
Baneinstrukser er sendt til Politiet.

Lene foreslår å legge ut to gratis jegerprøvekurs for å skape litt blest og engasjement på FBsidene. Et godt forslag som støttes av samtlige i styret.
Cola-automatene. Hva er status? Audun purrer.
Dato og tidspunkt for årsmøte settes til 8. mars 2021 kl. 1900. Vi booker samme sted som sist.
Innkalling til årsmøte sendes ut senest 11. januar. Saker må være styret i hende senest 8.
februar. Styret sender ut full saksliste mandag 22. februar.
Preben Tommy Borgund har trukket seg fra sitt verv i styret.

Møtet hevet kl. 21:10
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

