Styremøteprotokoll nr. 2 - 2021
Det ble den 07.04.2021 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening
via Teams.
På styremøtet deltok Christer Øveraas, Jan Balseth, Monika Mathisen, Harald-Inge
Mathisen, Lotte Sommerbakk, Terje Hansen, Petter Selnes, Alexander Fossum,
Robin Bastesen.

Forfall: Geir Arne Otting, Marius Pedersen, Andreas Fossum, Gerald Persen og
Knut Ingebrigtsen.
Sak nr. 7/2021 Godkjenning av forrige møteprotokoll.
Godkjenning av forrige styremøtereferat.
Vedtak: Godkjent.

Sak nr. 8/2021 Økonomi
Jan informerer kort om økonomien i foreningen.
Saldo pr. 07.04.21: 244.884,55,- kr.
Vi har midler men noen er øremerket en del tiltak. Det er stille i foreningen for tiden.
Ikke mye som skjer, men kommer inn litt midler via Vipps. Informerer om viktigheten
av å merke det som vipses slik at man har en oversikt over hvor det skal føres. For
eksempel elgbane, kurs, åte bu osv.
Det er en del nye personer som er kommet inn nå etter nytt valg så refusjonsskjema
sendes de nye utvalgslederne.
Ellers er Jan i tenkeboksen om han skal sette bort regnskapsføringen. Han ønsker å
fortsette som kasserer, men vurderer å sette regnskapsføringen bort.
Må ha litt tenketid på om det skal settes bort og om det eventuelt skal innhentes
priser på hva dette koster.
Vedtak: Jan vurderer regnskapsbiten og har et svar på dette til neste styremøte.

Sak nr. 9/2021 Gjennomgang av nytt styre
Tre av fire utvalgsledere kunne ikke møte i dag. De valgte er:
Andreas Fossum – Leder sporhundutvalget
Alexander Fossum – Leder fiskeutvalget
Marius Pedersen – Leder familie- og friluftsutvalget
Geir Arne Otting – Studieveileder
Av disse var Alexander Fossum, leder for fiskeutvalget tilstede. Han presenterte kort
om seg selv om tanker rundt hva man kan få til i foreningen fremover.
Christer skal ha et møte med alle utvalgsrepresentanter i løpet av neste uke for å
gjennomgå roller, informere om hva man kan bruke av utstyr foreningen har med
mer.
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Sak nr. 10/2021 Endring av vedtekter
Det er kommet et utkast til forslag for endringer av vedtekter. Ansvarsgruppen har
hatt et møte med gjennomgang av de gamle vedtektene. Nødvendige justeringer er
gjort og de er utarbeidet i tråd med de kravene som er i forbundet.
Det er ikke store justeringer som er gjort. Noen endringer av setninger og påføring
av noen utvalg som ikke var nevnt tidligere.
Vedtak: Vedtektene sendes slik at styremedlemmer kan gjennomgå de før ekstraordinært
årsmøte der de må godkjennes.

Sak nr. 11/2021 Opplåning av midler til ny leirduebane
Christer var lovet av aktuelle entreprenører og få priser på utbyggingen av
leirduebanene i dag. De kom dessverre ikke så han kan ikke presentere en oversikt
over dette som tenkt. Avinor er positiv til utbyggingen og Frammarsvik på
kommunen har lovet et muntlig svar i løpet av uken på stilling til dette.
Vi må begynne å se på dette så ikke midlene går ut. Corona har jo helt klart vært en
stor grunn til at dette har forsinket planleggingen.
Vi må ikke glemme at vi må ha godkjenning fra årsmøtet før vi kan starte på dette
prosjektet.
Vedtak: Christer innkaller til nytt styremøte når han har fått prisene og kan presentere disse.
Deretter innkalles det til et ekstraordinært årsmøte der dette og endring av vedtekter
presenteres.

Sak nr. 12/2021 Eventuelt
Jan ber om en oppdatert liste over styremedlemmer, tillitsvalgte og medlemmer slik
at man har en oversikt. Navn, e-post og telefonnummer bør stå i listen.
For å presentere foreningen og rekruttere medlemmer bør vi tenke på å
markedsføre foreningen mer. Lotte ber utvalgsledere om å komme med innhold som
kan stå på hjemmesiden slik at folk kan gå inn å se og få en oversikt over hva vi
driver med. Er det andre som har innspill eller forslag er det bare å si ifra.
Alexander kommer med forslag om å høre med en bekjent som er god på
markedsføring. Kjekt å hente litt tips om hva vi bør gjøre for å rekruttere medlemmer
og hvordan foreningen på best mulig måte kan markedsføre seg.
Sponsorkontrakten med HSB gikk ut i fjor. Terje får med seg noen fra foreningen og
avtaler et møte med banken for å sjekke muligheten for ny avtale.
Monica foreslår nytt loddsalg med trenger hjelp til å skaffe premier. Oppfordrer alle
til å prøve å bidra til å skaffe premier. Gi beskjed til Monica når man har skaffet
premier så samler vi opp og kjører et loddsalg.
Rifleskytingen starter i dag. Der er det munnbind og strenge restriksjoner. Christer
håper det åpner opp litt mer når etter hvert slik at man kan kjøre i gang
leirdueskyting og jegerprøvekurs. Det er stor etterspørsel på jegerprøvekurs så her
må det nok kjøres flere når man får mulighet til å arrangere dette igjen.
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Leirduebanen har terminlisteført to stevner. Et av disse er avlyst på grunn av
Corona. Tiden vil vise om vi får gjennomført det andre og må bare ta det som det
kommer.
Petter informerer at viltstellutvalget ser deg etter en ny plass å plassere
campingvogn for å drive åte jakt på rev. Avtalen på den plassen vi står nå utløper og
var på en toårsperiode. Det begynner også å bli overvokst av granskudd der så
forholdene er ikke helt optimale. Campingvognen trenger også å byttes ut så om
man vet om en vogn som kan brukes er det fint om man gir beskjed.
Neste styremøte: Når Christer har fått tall fra entreprenører på leirduebaneprosjektet
innkaller han til nytt styremøte.

07.04.2021

Godkjent referat

3

