
    

  
 
 
Den 23 november 2022 kl 20:00 ble det holdt styremøte i Bergen Jæger og Fiskerforening (BJF) på 
Kismul/ Bergen  
 
 
Til stede: Stian Horne, Frode Johanson, Sindre Knutsen, Therese Sandnes, Frank Dahl, Aurora 

Hatlestad 

Forfall: Styret er beslutningsdyktig 
 

Referent: Therese Sandnes 
 
 
Dersom ikke annet fremgår av denne protokoll, er vedtakene enstemmige. 

 
 

Til behandling forelå: 
 
 

44/22 Godkjenne innkalling og dagsorden (beslutning) 
 
 Vedtak:  
 Styret vedtok innkallingen og godkjente dagsorden. 

 

45/22 Styresak sladdet- grunnet personalmessig karakter og/ eller unntak fra  
offentligheten  
 
 

46/22 Jegerprøveinstruktørene- statusmøte med utdanningsutvalget (orientering) 
Styreleder informerte om møte med leder i utdanningsutvalget 23.11.22. Utvalgsleder hadde ingen 
innsigelser på bruk av Izettle i forbindelse med betaling av jegerprøvekurs. Det ble avtalt at hver 
jegerprøveinstruktørene selv registerer elevene på sitt kurs til kommunen. Det ble avtalt at 
utvalgsleder kaller inn til et eget møte med jegerprøveinstruktørene ifm opplæring av Izettle, 
påmelding via google forms og registrering av elevene. Utvalgsleder gir styret tilbakemelding på 
dato for dette.  
 
Når det gjelder fordeling av kurs, så skal dette fordeles jevnt blant instruktørene og når noen ikke 
kan holde kurs, skal det informeres om dette på facebook-gruppe. Dermed får alle lik mulighet til å 
ta ledige kurs.  
 
Samarbeid med Askøy JF må formaliseres i en egen avtale, hvis de ønsker å bruke fasilitetene til 
BJF.  
 
Det ble også bestemt at vi lager egne folders med informasjon til elevene om de ulike aktivitetene 
og tilbudene til BJF. Dette gis til elevene på kurset. Linn lager en slik folder og printer ut 
eksemplarer til kursene. I tillegg informerer instruktørene om dette på kurset.  

 

 Vedtak:  

● Styret vedtok at Linn lager en informasjonsfolder om aktivitetene og tilbudet i BJF som gis til 
elevene på jegerprøven 

● Styret vedtok at Stian tar dialog med Askøy JF for å få på plass en avtale om bruk av 
Kismul.  

● Styret vedtok at jegerprøveinstruktørene deler ut folder på kurs, samt informerer om tilbud 
og aktiviteter på kursene som avholdes  

 

 
47/22 Avtale med klubber kortholdsbanen (beslutning) 
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Styreleder informerte om avtaler med andre klubber/ foreninger ifm bruk av kortholdsbanen. Styret 
ønsker å ha en gjennomgang av de gamle avtalene og eventuelt lage nye avtaler. Styret vedtok at 
Linn går gjennom gamle avtaler og lager forslag til nye avtaler.  

   
 Vedtak:  

● Styret vedtok at Linn tar en gjennomgang av gamle avtaler og lager utkast til nye avtaler 
med de ulike klubbene ifm bruk av kortholdsbanen 

 

48/22 Lys 100 meter bane (beslutning) 
Styreleder informerte om behov for lys på 100 meter bane. Det er kommet inn et ønske om å få 
permanent lys på banen. Eksisterende oppsett fungerer ikke optimalt. Styreleder ber om pristilbud 
på permanent lys.   

 
 Vedtak:  

● Styret vedtok å innhente pristilbud på permanent lys på 100 meter banen. 

 
 
49/22 Opprette Vipps butikk (Frank) (beslutning) 

Det er kommet inn et behov for å ha en back-up løsning for betaling når nettet er nede. Forslaget 
som er kommet inn er bruk av Vipps. Styreleder snakker med ECIT ifm bruk og pris på dette. Saken 
blir lagt frem på neste styremøte. Back-up når nettet er nede. Neste styremøte. Stian snakker med 
Sigurd. 

   
 Vedtak:  

● Styret vedtok å innhente pris på vipps som en back-up for betaling når nettet er nede 
 

50/22 Betaling på kortholdsbanen  (beslutning) 
Det har vært utfordringer med nettet på kortholdsbanen. Router fungerer ikke optimalt. Nestleder 
forespør Dag Mikkelsen (medlem av foreningen) om han kan se på det eksisterende nettverket og 
utbedre dette slik at det fungerte mot Izettle  

   
 Vedtak:  

● Styret vedtok å høre med medlem av foreningen om han kan sjekke eksisterende nettverk 
og om det kan utbedres slik at det fungerer mot IZettle. 

 

51/22 Styresak sladdet- grunnet personalmessig karakter og/ eller unntak fra 
offentligheten  

 

52/22 Arbeidsbeskrivelse og formål med de ulike utvalgene (beslutning)  
Styret ser behov for å utarbeide en klarere arbeidsbeskrivelse og formål med de ulike utvalgene i 
foreningen. Dette for å sikre en gjensidig forventning mellom utvalget og styret. Styret ønsker at 
utvalgene lager en plan på aktiviteter for 2023, samt en status på hva de har gjort i 2022. Styret 
kaller utvalgslederne inn til neste styremøte for å gå gjennom prosessen og videre arbeidet, samt 
dele innspill på hvordan vi skal sikre god informasjonsflyt i 2023. I tillegg til om det er områder/ 
ønsker fra utvalgene på informasjonsflyt fremover. Styremedlem lager en mal på arbeidsbeskrivelse 
og formål som utvalgene kan jobbe videre med.   

  
Vedtak:  

● Styret vedtok å kalle inn utvalgslederne på neste styremøte  

● Styremedlem lager en mal på arbeidsbeskrivelse og formål for utvalgene 
 

 

53/22 Årshjul utvalgene (beslutning)  
For å sikre involvering og oppfølging av utvalgene ble det vedtatt å utarbeide et årshjul for 
utvalgene. Utvalgene vil i løpet av året presentere pågående aktiviteter og planer for utvalget. Dette 
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vil sikre en bedre informasjonsflyt mellom utvalgene og styret. Utvalgslederne vil i tillegg til årshjulet 
bli involvert i saker som omhandler utvalget.  

 
 Vedtak:  

● Styret vedtok å lage et årshjul på involvering og presentasjon av arbeid i utvalgene. 
Årshjulet vil gjelde for 2023.  

 
 

54/22 Status økonomi (orientering)  
Kasserer gav en status på økonomien i foreningen. Dersom aktivitetsnivå holder seg i desember vil 
vi få et overskudd i foreningen i 2022.  

 
 Vedtak:  

● Styret tok saken til orientering  
 

 

55/22 Status på arbeidet med vedtekter BJF (orientering)  
Therese gav en kort status på arbeidet med oppdaterte vedtekter for BJF, ref vedtektsnormen fra 
NJFF. Et utvalg på fire personer har jobbet med vedtektene. Medlemmene i gruppene er med i de 
største utvalgene i foreningen. Gjennom sin erfaring i utvalgene, så har de godt innblikk i pågående 
arbeid og behov for foreningen. Gruppen har laget et utkast til vedtekter som ble presentert for 
styret.  

 
 Vedtak:  

● Styret tok saken til orientering  
 
 

Eventuelt: Ingen saker ble meldt til eventuelt 

 

 

 

 

Sted og dato:  

Kismul, 23.11.2022 

                  
 
Stian Horne    Therese Sandnes   
 Styreleder    Styremedlem       


