Referat fra styremøte nr. 2/2018.
30. januar 2018 kl 18.00 – 21.15, på skype.
Til stede:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Rolf Almås, Ivan Kleven, Tommy Dahl og
Monica Tveitdal Mathisen (til kl 20.10).
Avbud: Torstein Glad. John Åge Hansen kunne ikke delta for Torstein.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth.
Ylva Edvardsen ble forsøkt koblet opp på telefon kl 19.10, men det lykkes ikke.

Saksliste:
Sak 06/2018: Godkjenning av
- innkalling og saksliste. Forslag om at NJFF Nordland blir 50 år, settes opp som egen
sak. SAKSLISTE GODKJENT MED DENNE ENDRINGEN.
- referat fra styremøte nr 1/2018, 15. januar 2018. GODKJENT med to kommentarer
per mail fra Torstein:
1. Delegater til Landsmøte 2018. Vi må sikre oss at vi velger nok varadelegater, i tilfelle
frafall på valgte delegater. Fylkessekretær setter opp forslag på delegater og reserver, som
sendes styret før det sendes som forslag til valgkomiteen.
2. Bruk av skyteanlegg i forbindelse med kurs. Det er ikke meningen at skyteutvalget skal
gjøre avtaler med hver enkelt forening, men de skal utarbeide et forslag til felles avtale som
skal brukes.
- saker til eventuelt. Ingen saker.

Sak 07/2018: Godkjenning av årsmøtepapirer 2018
Årsmøtepapirene gjennomgått. Litt gjenstår.
I årsberetninger der det mangler navn på alle utvalgsmedlemmer, skal fylkessekretær legge til
de navnene som mangler, slik at utvalget er komplett.
Regnskap 2017 og Budsjett 2018 gjennomgått. Siste finpuss på regnskap og budsjett gjenstår.
Willy sender ut oppdatert budsjett etter skypemøte, som styret skal respondere på er ok eller
ikke innen onsdag kveld 31. januar.
Absolutt siste frist for at årsmøtepapirene, regnskap 2017 og budsjett 2018 skal være
ferdigstilt for å kunne legges ut på hjemmesiden, er 9. februar 2018.

Sak 08/2018: Forslag til brev angående viltpåkjørsler på Nordlandsbanen
Vedtak:
Brevet gjøres om til forslag til uttalelse fra årsmøtet i NJFF Nordland.

Sak 09/2018: NJFF Nordland 50 år
NJFF Nordland blir 50 år 7. mai 2018.
Vedtak:
50-årsmarkeringen til NJFF Nordland blir på årsmøtet til fylkeslaget i Bodø 10. – 11. mars
2018.
Samarbeidspartnere inviteres til middag på lørdagskvelden.
Underholdning fastsettes senere. Alle må komme med innspill.
Sak 10/2018: Eventuelt

Rolf Arne Tønseth
Referent

