
Den 24 august 2022 kl.18:30 ble det holdt styremøte i Bergen Jeger og Fiskeforening (BJF) på
Kismul/ Bergen

Til stede: Stian Horne, Frode Johanson, Sindre Knutsen, Therese Sandnes

Forfall: Frank Dahl, Aurora Hatlestad. Styret er beslutningsdyktig

Referent: Therese Sandnes

Dersom ikke annet fremgår av denne protokoll, er vedtakene enstemmige.

Til behandling forelå:

22/22 Godkjenne innkalling og dagsorden (beslutning)

Vedtak:
Styret vedtok innkallingen og godkjente dagsorden.

23/22 Status økonomi (orientering)
I Frank sitt fravær gav Stian en kort status på økonomien til foreningen. Kostnadene i august
er i hovedsak relatert til innkjøp av ammunisjon.

Vedtak:
● Styret tok informasjonen til orientering.

24/22 Framdrift 100 meter utvidelse (beslutning)
Stian gav en kort status på arbeidet med 100 meter utvidelsen. Vi har mottatt priser fra
Megalink og tar dette til orientering i det videre arbeidet.

Det er blitt gjort en vurdering av oppbevaring av produktene i container eller bygge et råbygg
i nærheten av eksisterende container. Etter befaring av container fra FM-gruppen er det
konkludert med at denne ikke er brukelig. Basert på kostnader, erfaring med eksisterende
container, samt bruk og muligheter på nåværende tidspunkt ønsker styret å innhente pris på
en 40 foot container og tilpasse denne til vårt bruk. I tillegg ønsker styret å forbedre
ventilasjon i eksisterende container (avtrekksvifte og avfukter).

Styret ønsker å få et tilbud fra FM- gruppen på å planere ut området, forskale og støpe nytt
fundament til skivestativ og råbygg.

Vedtak:
● Styret vedtok å innhente tilbud fra FM- gruppen på planering av området, forskale

og støpe nytt fundament.
● Styre vedtok å forespørre Sigbjørn Fjelltveit om mulighet for å lage to

ventilasjonsluker på eksisterende container.

25/22 Framdrift haglebane lydisolering (orientering)
Styret har ikke mottatt status på arbeidet og saken vil bli tatt opp på neste styremøtet.

Vedtak:
● Styret tar en ny status på neste styremøte.



26/22 Håndtering av jegerprøvekurs (beslutning)
Styret har diskutert gjennomføring og de totale kostnadene av jegerprøvekursene, og vil i
neste styremøte gjennomgå hvordan kursene skal håndteres fremover. Alle instruktører har
nå signert foreningen sin arbeidsavtale.

Vedtak:
● Håndtering av jegerprøvekurs blir en egen sak på neste styremøte

27/22 Oppførsel standpassleder (orientering)
Styret har fått flere nye henvendelser på upassende oppførsel av en standplassleder i
foreningen. Dette oppleves ubehagelig av deltakerne og andre medlemmer.

Vedtak:
● Styret tar saken til orientering og følger opp med standplassleder.

28/22 Nye våpen til Kismul (beslutning)
Viser til sak (15/22) på forrige styremøte vedrørende anskaffelse av nye våpen. Styret har
mottatt tilbud fra flere aktører og har valgt å anskaffe to komplette salongrifler; Browning
T-Bolt 22LR, Apollo 3-9x40, Talley Montasjer, A-tec carbon demper til kr 10 999 per stykk.

Vedtak:
● Styret vedtar å anskaffe 2 av disse salongriflene.

29/22 Vedtekter (beslutning)
I årsmøtet ble det vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på tilpasning av vedtektene til
neste årsmøte. Styret har vedtatt at Therese leder dette arbeidet og tar kontakt med de
største utvalgene for å sikre bred forankring av arbeidet i foreningen.

Vedtak:
● Styret vedtok at Therese leder og samler et utvalg for å se på tilpasning av de nye

vedtektene til foreningen

30/22 Utvidelse av ammunisjonsutvalg for salg (beslutning)
Styret har mottatt forespørsel fra riftleutvalget om utvidelse av ammunisjonsutvalg for salg
på banen og bygging av ammunisjonsbunker i tilknytning av riflebanen. Riflebanen ønsker å
tilby salg av treningsammunisjon i kaliber .223Rem basert på etterspørsel. Rifleutvalget
ønsker å innhente pristilbud og gå til innkjøp av passende kvanta på lik linje som annen
ammunisjon.

Rifleutvalget mener det er lite hensiktsmessig å ha rifleammunisjon lagret på haglebanen,
samt at ammunisjons-safen på riflebanen er for liten. Rifleutvalget ønsker at styret ser på
muligheten for å ha en ammunisjonsbunker i tilknytning riflebanen, og om det er mulig å
sette i gang byggetrinn 1 av elgbane- standplass for å få på plass bunkeren, eventuelt andre
muligheter slik at en bunker er på plass til 2023- sesongen.

Styret er positiv til innspillet fra rifleutvalget om å selge treningsammunisjon i kaliber
.223Rem, men har vurdert det som mest hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å få priser
på en større safe for oppbevaring av ammunisjon på riflebanen.

Vedtak:
● Styret vedtok å innhente priser på en større safe på riflebanen.

Eventuelt:
Det var tre punkt som ble meldt inn på eventuelt.
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1. Befaring med grunneier: Stian gjennomførte befaring med grunneier 21.08.22. Det
var et positivt møte. Grunneier informerte om at veien opp til vollen brukes til å
hente tømmer, og om det var mulighet for å fylle på med stein på et indikert område.
Styret stiller seg positiv til dette og sjekker ut muligheten for å bruke FM- gruppen til
dette arbeidet.

2. Brev fra Bergen kommune på støy. Vi har mottatt brev fra Bergen Kommune på
støy og Stian svarer opp dette.

3. Skryt til standplasslederne: Styret har mottatt positive tilbakemeldinger på flere
standplassledere, og verdsetter engasjementet og arbeidet som legges ned.

Sted og dato:
Kismul, 24.08.2022

Stian Horne Therese Sandnes
Styreleder Styremedlem
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