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Det ble den 18.11.2021 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening på 
klubbhuset i Novika.   
 
På styremøtet deltok: Geir Arne Otting, Harald-Inge Mathisen, Monica Mathisen, 
Marius Pedersen, Christer Øverås, Jan Balseth, Terje Hansen og Lotte 
Sommerbakk.  
 
 

Sak nr. 20/2021 Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Ble postet på styregruppen for gjennomgang. Ingen tilbakemeldinger. Ligger nå 
også ute på hjemmesiden.  
 
Vedtak: Godkjent.  

 
 
Sak nr. 21/2021 Innkommende post.  
Ikke mye post som kommer inn for tiden. Noe på e-post som blir tatt hånd om.  
 
 

Sak nr. 22/2021 Økonomi 
Pr dags dato har vi kr. 193.482, - på konto. Vi betaler løpende regninger som 
kommer. Lånet for ny leirduebane er nå åpnet.  
Det er påkostet en sky som gjør det mulig å logge seg inn hvor som helst og fra 
hvilken som helst enhet for å få tilgang til regnskapsprogrammet. Dette gjør det 
enklere å jobbe med det når det passer kasserer og det blir lettere for eventuelle 
neste kasserer som skal ta over å få oversikten. Det kan legges inn tilganger om 
noen har behov for det.  
Vi har 6-7 paller leirduer stående. Noen av disse duene er solgt til personer med 
leirduekort. Det vil være duer som er på lager som egentlig er solgt til personer med 
leirduekort. Det diskuteres hvordan dette skal føres i regnskapet for at det skal bli 
riktig da duene i utgangspunktet allerede er solgt.   
Det er levert rapport for dameskyting så her kommer det inn ca. 2000,-  
Viltstellutvalget har fått innvilget 15.000, - i predatormidler.  
Vi har også fått 4000,- for å holde åpen dag for ungdom. Her må vi finne ut hva vi 
skal arrangere av aktiviteter.  
 
Vedtak: Christer sjekker opp om det er mulighet for å få en oversikt over hvor mange duer 
som er igjen på hvert enkelt kort slik at det blir enklere å føre dette og få en oversikt.  
Han lager også et arrangement for åpen dag for ungdom.    

 
 
Sak nr. 23/2021 Status leirduebane / elgbane  
Elgbanen: Stille på elgbanen for tiden. Håper å få panelt ferdig på utsiden og få 
strøm i løpet av vinteren. Oppleves at det slites med å få dugnadsfolk. De samme 
som kom på hver dugnad når bygget skulle settes opp.  
Det må søkes tippemidler til elgbanen også.  
 
Leirduebanen: Lånet på leirduebanen er nå åpnet. Leirduekasterne er betalt og ble 
kostende ca. 430.000, -  
Etter mye frem og tilbake har vi fått godkjent byggesøknaden og Leira 
maskinstasjon skal starte med grunnarbeidet i neste uke.  
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Dette er estimert til å ta en ukes tid. Etter det skal Contractor Bygg støpe sålen om 
været holder seg mildt. Videre fremdrift er litt væravhenging med det er som mål å 
få ferdig banen våren 2022.  
Det må også søkes tippemidler til leirduebanen  
 
Vedtak: Christer søker tippemidler og delegerer til noen andre om han trenger hjelp. Det 
kommer inn forslag om at man kan ringe rundt til personer å høre om de kan komme på 
dugnad. Ikke alle får med seg det som blir skrevet på nett, og mange vil mer enn gjerne stille 
opp når de blir spurt.    

 
 
Sak nr. 24/2021 Monica informerer om seminar med Sparebank1 Helgeland 
Monica og Harald-Inge har vært på seminar i regi av Sparebank1 Helgeland. Det 
handlet i hovedsak om hvordan man kan styrke frivilligheten og få til et tettere 
samarbeid. Det ble det holdt foredrag og gitt tips til forskjellige muligheter 
foreningene har som de kan bli flinkere til å benytte seg av. Har man for eksempel et 
godt planlagt arrangement og opplegg å vise til, er det gode muligheter for å få 
midler. Ikke bare fra sponsorer, men også fra gavefond. Et veldig bra arrangement 
som foreningen bør ta med seg videre i form av å kanskje tenke på å etablere en 
egen ressursgruppe som jobber spesifikt mot denne typen oppgaver.   
 

 
Sak nr. 25/2021 Dato for årsmøte  
Dato for årsmøtet ble satt til 23. februar.  
 
 

 
Sak nr. 26/2021 Eventuelt  
Jubileumsfilm: NJFF fyller 150 år og er i den forbindelse laget en jubileumsfilm som 
er vist på enkelte kinoer i landet. Den ble ikke vist i Sandnessjøen så det kommer 
forslag om å lage en happening rundt dette med å leie auditoriet på Sandnessjøen 
videregående skole, fyre opp i bålpannen og servere kaffe og invitere til sosialt lag.  
 
Vedtak: Geir Arne og Harald-Inge tar oppgaven med å arrangere dette. Det blir gitt forslag 
om å få dette til før jul.  
 

Jakker med bankens logo: Nå som banken har skiftet navn og logo vil jakkene som 
er solgt ha gammel logo på seg. Diskuteres muligheten med å kjøpe inn nye jakker 
med bankens nye logo.  
 
Vedtak: Christer sjekker opp dette.  
 

Årshjul: Det kommer forslag om at det lages et årshjul med foreningens planlagte, 
faste aktiviteter for året som kommer og hvem som har hovedansvaret for 
aktivitetene. Det gjør det lettere å planlegge for foreningen og det blir lettere for folk 
å få en tidlig oversikt over hva som skal foregå når. Ikke alltid alt når ut via 
Facebook-arrangementene.  
 
Vedtak: Lotte tar ansvar for å lage årshjul for 2022 og utvalgsledere må melde inn aktiviteter 
som de ønsker å planlegge for neste år. Andre må også gjerne komme med innspill til 
aktiviteter.  
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Monica informerer om at hun har trukket seg som leder for kvinneutvalget i NJFF 
Nordland på grunn av ny jobb som tar mye av hennes tid.  
 
De nye leirduekasterne: Diskuteres om det er bra at kasterne står ute gjennom 
vinteren. Både med tanke på vær og vind, men også hærverk. Det skal i 
utgangspunktet ikke være noe problem så lenge de er tildekket når de ikke er i bruk, 
men om det ikke skal være noe aktivitet i fremtiden bør det vurderes å sette de inn i 
container. Det skal etter hvert bygges et hus til de, men dette blir ikke før den nye 
banen er i drift. 
Det etterlyses også en enkel manual på hvordan kasterne skal brukes.   
 
Vedtak: Det undersøkes om det skal være noe mer fast skyting nå mot vinteren slik at de må 
stå. Skal det ikke det, settes de inn i containeren slik at de ikke står ute i vinter. Det bør 
vurderes om det skal monteres en hovedstrømbryter på hver enkelt kaster.  
Christer etterlyser manual for bruken av kasterne.  
 

Nissejakt: Familieutvalget ønsker å arrangere nissejakt i år. Pr dags dato er det 
ingen restriksjoner med tanke på Korona så det settes dato for Nissejakten. Den 
største utfordringer er parkeringsplasser. Det diskuteres også om hvilke aktiviteter 
som skal være og om noen har nye forslag å komme med.   
 
Vedtak: Datoen blir satt til 19. desember. Monica og Marius samles for å planlegge litt 
fremover. Det oppfordres til å sette ned et utvalg som kan hjelpe til.  
 

Jegerprøvekurs: Instruktører trenger oppdateringskurs. To stk. har valgt å ikke 
fortsette som instruktør. Det vil være nok med de personene som er instruktører nå 
selv om to velger å ikke fortsette.  
Det er planlagt nytt jegerprøvekurs i januar. Christer spør Geir Arne om han kan 
bidra administrativt med påmelding. Da påmeldingen på den nye hjemmesiden ikke 
fungerer bra ser vi på muligheten å bruke Deltager.no for påmelding.  
Vi har blitt spurt om å holde jegerprøvekurs på Vega og Herøy.  
 
Vedtak: Geir Arne og Christer ser på mulighetene for videre påmelding til kurset. Christer 
reiser sammen med Roy og Kjartan og holder jegerprøvekurs på Vega og Herøy.  
 

Besøk fra ungdomsskolen: Harald-Inge har hatt en gruppe fra ungdomsskolen som 
har valgt friluftsliv som valgfag. De ønsker å komme for å prøve å skyte leirduer å få 
informasjon om foreningen og hva vi tilbyr.  
Det var 19 fornøyde ungdommer som var glad for å få lov til å komme på besøk.  
 
Neste styremøte: Neste styremøte blir satt til begynnelsen av januar.  


