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Det ble den 31.05.2021 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening på 
klubbhuset i Novika.   
 
På styremøtet deltok Christer Øverås, Jan Balseth, Monika Mathisen, Harald-Inge 
Mathisen, Terje Hansen, Aleksander Solheim, Geir Arne Otting og Lotte 
Sommerbakk.   
 
 

Sak nr. 13/2021 Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Er lagt ut på Messenger-gruppen og på portalen. Må lages en oversikt over hva som 
er endret i vedtektene slik at det kommer tydelig frem. Må godkjennes på årsmøte 
slik at de kan gjennomgås og godkjennes på neste årsmøte i 2022.  
 
Vedtak: Referat godkjennes. Lotte lager oversikt over endringer som er gjort på vedtekter.    
 
 

Sak nr. 14/2021 Økonomi 
Saldo pr. 31.05.21: 241.411,29,-  
Vi har midler på bok, men noen midler er fortsatt øremerket spesifikke 
arrangementer/aktiviteter.  
Faste utgifter som betales er renter og avdrag på lån, strøm og forsikring.  
Det kommer svar på tippemiddelsøknaden 15. juni. Vi søkte om 786.000,- men 
ligger an til å få 314.000,-  
Ikke søkt på kompensasjonsmidler Corona i år. Bør undersøke om man skal søke 
noe her.  
Vi har i lån ca. 200.000,- pr. dags dato.  
Vi har fått midler fra HelgelandKraft på 10.000,- og Aker Solutions på kr. 10.000,-  
Midlene fra Aker Solutions er i hovedsak knyttet opp mot barn og ungdom. Aker 
Solutions trenger forslag til en avtale slik at vi kan få betalt ut midlene.  
Christer har laget et skriv som sendes ut til diverse bedrifter for å søke 
sponsormidler.  
 
Vedtak: Terje utformer et forslag til avtale slik at vi kan få betalt ut midlene fra Aker 
Solutions’.  
 

 
Sak nr. 15/2021 Opptaking av lån, ny lerduebane  
Christer har fått innhentet prisene vi har ventet på. Det er gjort en del dugnadsarbeid 
i form av skogning så det er klart til å starte. Men først må det regnes på og lages en 
oversikt/presentasjon av kostnader og inntekter som skal legges frem på 
ekstraordinært styremøte for godkjenning til å ta opp lån.  
Det diskuteres litt rundt viktigheten av å få til en slik bane med tanke på aktivitet og 
inntekter i foreningen. Det nevnes også at vi må tenke på at det er midler som skal 
tas opp som vi bør ha inntekt for å betjene frem i tid.   
Det innkalles til et ekstraordinært styremøte mandag 21. juni, kl. 19:00 i Novika. 
Christer og Jan legger ut oversikt over regnestykke og forslag til informasjon til 
møtet på styrets Messenger gruppe. Styret møter en time før ekstra ordinært 
styremøte for å gjennomgå sakene mer i detalj.  
  
Vedtak: Christer og Jan tar et møte for å sette opp et regnestykke og informasjon til 
ekstraordinært styremøte.  
Lotte lager innkalling til møtet og legger det ut på Facebook og portalen.  
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Sak nr. 16/2021 Ny lerduekaster og akustikk nåværende lerduebane 

Lerduekasteren på nåværende bane begynner å bli klar for utskifting.  
Det er mottatt en e-post fra lerdueutvalget der det beskrives at det sårt trengs 
ny kaster da den vi har ikke fungerer optimalt og at kasteren er over 20 år.  
 
Det diskuteres på møtet om ny kaster må/kan gå under ny lerduebane men 
kommer til en enighet om at den må tas som egen sak på ekstraordinært 
styremøte.  
Ny kaster vil komme på ca. 114.000,- i tillegg til programmering. Akustikken 
bør også gjøres noe med på banen. Dette må vi vurdere å ta opp et lån på 
da kostnaden er ganske stor og vi ikke vil ha midler til så mye annet om vi 
skal bruke av midlene vi har i dag.   
 
Vedtak: Presentere saken på ekstra ordinært styremøte og få avklaring på om vi kan ta opp 
et lån på dette, eventuelt forslag til hva som bør gjøres.  
 

 
Sak nr. 17/2021 Forespørsel angående sammenslåing/samarbeid med Leirfjord 
jeger og fiskerforening. 
Det er kommet inn forespørsel på sammenslåing/samarbeid med Leirfjord JFF. 
Dette er noe styret stiller seg positiv til men trenger litt mer informasjon om hva 
Leirfjord JFF ser for seg eller tenker.    
 
Vedtak: Christer og Terje tar et møte førstkommende fredag men Jan Egil Nordgård som har 
kontaktet oss angående dette.   
 

 
Sak nr. 18/2021 Kaste-dam for fluefiske   
Alexander har et ønske om at det skal etableres en kaste-dam for fluefiske.  
Da han ikke er på møtet i dag utsetter vi denne saken til neste møte.  
 
Vedtak: Settes opp som sak på neste styremøte.    
 

 
Sak nr. 19/2021 Eventuelt 

Monica jobber med å starte lotteri. Har fått mange fine premier. Inntektene 
går til innkjøp av ny leirduekaster. Må sjekkes opp hvilke vippsnummer som 
skal brukes slik at det blir riktig.  
 
Beate Skogsholm har sendt oss forespørsel om vi er interessert i å 
arrangere/holde aktiviteter for sommerskole. En dag med jakt, fiske eller 
friluftslivsaktiviteter. De ønsker også å leie klubbhuset til å ha som base for 
sommerskolen. Det er snakk om uke 27 for 4.-6. klassinger og uke 28 for 7.-
9. klassinger. Christer ser på saken og gir en tilbakemelding til Beate.  
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Jan har gått forbi om morgenen og observert denne uken at flagg har vært 
oppe og bom lukket. Dette vil si at flagget har hengt oppe over natten. Det er 
ikke bra. Når det holdes skyting må det sjekkes fra begge baner når man 
forlater om skyting er ferdig og man skal låse og ta flagget ned.  
 


