Protokoll fra styremøte 8 ÅJFF 2020
Sted: Litleåsveien 49 (styrerom) mandag 25.01.2021 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.
Invitert: Sigurd Singelstad (regnskapsfører ecit)
Møteleder: Audun Håkedal
Forfall:

Sak 54/2020:
Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.

Sak 55/2020:
Godkjenning av referat. Enstemmig godkjent.

Sak 56/2020:
Økonomi. Kasserer orienterer. Foreningen har om lag NOK 2 043 000,- på bok som også
inkluderer minimumsbuffer stor NOK 400 000,-. Foreningen har på tross av Covid-19 hatt en
omsetning på om lag NOK 4 600 00,- inkludert kompensasjon. Foreningen har god likviditet.

Sak 57/2020:
Jegerprøveutvalget. Honorering av jegerprøveinstruktørene.
Det er behov for revidering / omlegging av dagens honorarmodell for jegerprøveinstruktører.
Styret diskuterte ulike sider ved dagens praksis, og hvilke andre alternativ som er praktisk
gjennomførbare både mht skattekonsekvens for den enkelte instruktør, forpliktelser for

foreningen mht arbeidsgiveravgift og innberetningsplikt, og hensynet til tilfredsstillende
inntekt for foreningen for de jegerprøvekurs som avholdes.
Etter en gjennomgang av ulike problemstillinger, ble styret enige om at dagens situasjon mht
kostnader og inntekter må utredes bedre slik at styret får et bedre beslutningsgrunnlag å fatte
vedtak ut fra.
Styret ble enige om at samtlige skulle se nærmere på dette til neste møte, og både foreslå
modeller og stille spørsmål til Daniel som leder av JPU for å få et tilfredsstillende innsyn i
dagens situasjon.

Sak 58/2020:
Ny sportingbane 2. To lokaliseringer er foreslått av HBU. Det står mellom Jegertrap-banen eller
OLtrap-banen. Den beste løsningen for ny Sportingbane er i forbindelse med OLtrap-banen.
Representanter fra styret vil ta kontakt med de medlemmene som pr i dag er de mest aktive
brukere av OLtrap-banen.

Sak 59/2020:
Ammunisjonskontainer. Hans Ese informerer. Tegninger må utarbeides og kvalitetssikres før
de sendes til Politiet for forhåndsgodkjenning. Dette må være i orden før vi starter arbeidet.
Når kontaineren er på plass, må Politiet komme og godkjenne den i etterkant.

Sak 60/2020:
Eventuelt.
Reviderte baneinstrukser er sendt til Politiet.
Kristian Henning Eriksen tar ikke gjenvalg som sekretær i styret, men ønsker å ta over som
leder av Fiskeutvalget. En forening av ÅJFF’s størrelse bør ha et utvalg som kan gi
medlemmene organiserte aktiviteter innenfor dette segmentet.

Møtet hevet kl. 21:30
Referent: Kristian Henning Eriksen (sekretær)

