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Det ble den 10.08.22 avholdt styremøte i Alstahaug og Leirfjord Jeger- og 
Fiskerforening på foreningshytta i Hattfjelldal.  
 
På styremøtet deltok: Christer Øveraas, Monica Mathisen, Harald Inge Mathisen, 
Jan Balseth, Morten Naustvoll, Roger Bjørsvik, Aleksander Andersen og Lotte 
Sommerbakk.   
 
 

Sak nr. X/2022 Økonomi  
Jan informerer. Vi er over budsjett på leirdueskytingen allerede. Jegerprøvekurset 
måtte avlyses på grunn av mangel på instruktører. Det er enighet om å flytte dette til 
november. 
Vi søker om å få ut noe av tippemidlene i år og resten etter hvert. Vi har pr. dags 
dato ca. 40.000, - på konto. Dette er for lite. Vi er også fri for penger på byggelånet. 
Vi venter på tippemidler og midler fra Sparebank 1 Helgeland. Vi har et 
finansieringsbehov på ca. 1.300.0000 kr. Etter ferdigstillelse som må lånes før vi får 
tippemidlene.  
 
Vedtak: Vi må søke midler. Vurdere samfunnsløftet til SBH og sjekke om vi kan søke på 
midler til HelgelandKraft. Forslag om å selge andeler i kasterne eller på standplasser. 
Jan og Christer skriver tippemiddelsøknaden. Jan søker om lån i banken.  
De som har grasrotandel i Leirfjord JFF må oppfordres til å flyttes over til ALJFF. Innlegg 
publiseres på gammel Facebook-side.  
 
 

Sak nr. X/2022 Logo 
Forslagene fra grafisk designer er presentert på Messenger-gruppen. Det kommer 
forslag om å bytte ut noe med elg eventuelt kløvspor.    
 
Vedtak: Vi ber om å flytte fisk under brua og sette inn kløvspor for å se hvordan det blir. 
Etterpå tar vi en avstemning på logoene på gruppa slik at vi får valgt en.    

 
 

Sak nr. X/2022 Hytte i Hattfjelldal  
Det må tas en lørdag eller søndag for å legge bordkledning og tak på uthuset. 
Innvendig må det settes inn dør til doet. Det bør lages en inventarliste. Det er 
undersøkt om mulighetene for å legge inn strøm. Hvis ikke dette lar seg gjøre må 
solcelleanlegg vurderes. Det er laget skilt for å sette opp slikt at det blir lettere å 
finne frem til hytta. Vi bør også være på utkikk etter ny vedovn.    
  
Vedtak: Roger sjekker opp og sørger for at vi får tak i det som trengs for å fullføre det som er 
planlagt. Vi oppfordrer folk til å ta med seg verktøy.  
Aleksander sjekker opp angående forsikring og festekontrakten til hytta. Christer sjekker 
med Statskog om vi kan sette opp skilt på parkeringen som viser vei til hytta og båten.  

 
Sak nr. X/2022 Eventuelt 
Åpen dag: Vi lager en åpen dag med åpning av leirduebanen og elgbanen.    
Office: Det lages e-poster til kasserer, faktura, post osv. slik at vi har egne adresser 
for dette og slipper å bruke våre private. Det tas en kurskveld for gjennomgang når 
dette er på plass.  
Vedtak: Vi ser på dette med åpen dag på neste styremøte.     
 


