Referat styremøte nr. 3/2018, Scandic Bodø.
9. mars 2018 kl 18.00 – 21.00.
Til stede:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Monica Tveitdal Mathisen, Rolf Almås,
Torstein Glad, Ivan Kleven og Tommy Dahl.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth og Ylva Edvardsen.

Saksliste:
Sak 11/2018: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 2/2018 på skype, 30. januar 2018 - Godkjent
- saker til eventuelt – to saker (Ivan og Rolf Arne)
Sak 12/2018: Årsmøte 2018
Gjennomgang av siste forberedelse til temadag, 50-årsmarkering og årsmøte.
• Ordstyrer temadagen – Steinar Høgaas
• Gaver til innledere og styremedlemmer som takker for seg
• Ordstyrer og sekretær årsmøtet – Steinar Høgaas er ordstyrer og Rolf Arne er sekretær
• Fullmaktnemnd på to personer årsmøtet – Willy Rudborg og Rolf Arne Tønseth
• Tellekorps – Ylva + en på hver rad
Valgkomiteens forslag er ennå ikke mottatt.
- Willy aksepterer 1 år til som kasserer under forutsetning at adm letter arbeidet med
betaling av regninger osv. Mangelfull jobb fra leder i valgkomitèen der bl.a Willy ikke
er forespurt jobben som leder i det nye hundeutvalget.
- Sekretær: Tina Merete Johansen fra Fauske og Sørfold JFF
- Varaforslag fra styret: Gøran Dreyer fra Øksnes JFF, Rikke Brækka Karlsen fra Bodø
JFF
- Fiskeutvalget – styret ber Årsmøtet om fullmakt om å få supplere utvalget.
- Utdeling av innsatsmedalje – Bengt Jensen fra Sagvatnan JFF
Sak 13/2018: Skifte av bank fra DNB til SpareBank1
Legges muntlig frem i møtet.
Prøvde å få etablert en sponsoravtale med DNB uten hell. Tok da kontakt med SpareBank1 og
ba om et møte. Det er ikke aktuelt for SpareBank 1 å inngå sponsoravtale med et
fylkesdekkende organisasjonsledd – kun lokalt. Villmarkscampen var høyaktuell til
Sparebankens gavemiddelfond. Det samme var tilrettelagte samlinger for kvinner.
Willy mener dette er et sjansespill og mener vi bør sjekke flere banker. Nettbankløsningen
mener han er dårligere i Sparebank1 og mindre brukervennlig.
Vedtak:
Vi skal sjekke ut flere muligheter og tar dette opp på neste styremøte.

Sak 14/2018: Eventuelt
Ivan: Deltok på Årsmøte til Hamarøy JFF for å planlegge årets Skytecamp. Må flytte campen
da Hamarøy JFF har skytestevne på opprinnelig dato. Ny dato for campen blir 22.-23.juni på
Hoffmann skyteanlegg – avstander (30 minutter logistikk mellom leirduebane og riflebane).
Lokallaget mener begge deler kan gjennomføres på leirduebanen.
Viktig!! Politiet må godkjenne sikkerheten for rifleskyting på leirduebanen helga 22.-23.juni.
I tillegg ytret Hamarøy JFF ønske om å ha 10 stk på standplasslederkurs rifle.
Rolf Arne: Første styremøte etter påske – må gå gjennom foreningsundersøkelsen for
Nordland da denne er omfattende.

Referent
Ylva Edvardsen

