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Det ble den 12.01.23 avholdt styremøte i Alstahaug & Leirfjord Jeger- og 
Fiskerforening på klubbhuset i Novika.   
 
Sak nr. 1/2023 Godkjenning av forrige møteprotokoll 
Mangler tre referater på portalen. De er ikke lagt ut pga. manglende referat.  
 

Sak nr. 2/2023 Økonomi  
Jan informerer regnskap 2022 til og med 1. desember 2022.  
Jan søker om annuitetslån for å få ned månedlige utgifter. 
Grovt budsjett er satt opp og ses på i februar med finjustering.  
Sum på konto pr dags dato: 353 000,-  
 

Sak nr. 3/2023 Planer og aktiviteter for 2023 og årsmøte  
Årsmøte 8. mars. Lotte lager innkalling.  
Styremøte 13. februar kl. 18:00.  
Leirduebane: terminfestet stevner 1. mars og utover året.  
Elgbane: Oppstart starten av april, feltstevne, skytterlaget har ansvar i år.  
Hundegruppe: Prøver på 3 avversjonskvelder.      
Fiskeutvalg: 1. og 2. april er det enhånds fluefiskekurs med kveldsaktivitet 2 
håndskurs i Mosjøen.  
Fiske- og familieutvalg arrangerer fiskesommer.  
Viltstellutvalget: Fortsetter tilbud om åtejakt.  
Kvinneutvalg: Ønsker kanskje å lage det om til et utvalg i stedet for kvinnekontakt. 
Monica tenker frem hvem som kan være med i et utvalg og hvilken aktiviteter som 
skal være fremover.  
Ungdomskontakt: Går litt hånd i hånd med kvinneutvalget. Geir Arne og Harald Inge 
diskuterer ang. aktivitetsonsdager på videregående.  
 
Grenseoppgang med grunneier:  
Jan har vært på grenseoppgang sammen med Øyvind Knapstad og informerer om 
det.  
 

Sak nr. 4/2023 Kastedam 
Aleksander informerer angående fiskedam, Aleksander lager en arbeidsgruppe og 
starter å jobbe med innhenting av informasjon og om det er mulighet for å 
gjennomføre.    
  
Sak nr. 5/2023 Eiendomsgruppe 

Steffen Jenssen, Marius Pedersen og Svein Erik Wilmann sier ja til å være med i en 
gruppe som tar minimum 2 runder pr. år og sjekker eiendom og bygningsmasse. De 
lager en rapport som sier hva som bør å må forbedres.    
  

Sak nr. 6/2023 Eventuelt  
Knut ønsker strømkabel til gapahuk. Christer sjekker mulighet og kostnad med 
Sinus. Knut sjekker mulighet for å koble seg på vannet til skytterlaget for å få vann i 
gapahuk. 
 
 


