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Det ble den 02.11.22 avholdt styremøte i Alstahaug & Leirfjord Jeger- og 
Fiskerforening på klubbhuset i Novika.   
 
På styremøtet deltok: Christer Øveraas, Monica Mathisen, Harald Inge Mathisen, 
Jan Balseth, Morten Naustvoll, Roy Nilsen, Geir-Arne Otting og Lotte Sommerbakk.    
 
Sak nr. X/2022 Godkjenning av forrige møteprotokoll 
Godkjent  
 
 

Sak nr. X/2022 Økonomi  
Jan informerer om årsresultat pr. 31.10.2022. Vi har fått 75% av tippemidlene til 
elgbanen. Det må rapporteres inn fiskesommer slik at vi får de midlene også. 
Elgbanen og leirduebanen er imponerende inntjening på. Veldig bra!  
Det må faktureres skytterlaget for grus, da de er med på veivedlikehold.  
Det er behov for en PC som står på klubbhuset som kan brukes opp mot tv-en som 
er montert. Vi bør også vurdere å skifte internettleverandør da vi har dårlig kapasitet 
på det vi har fra før.  
 
Vi har 138 400, - på konto. Det er betalt 85 000,- inn på lånekontoen til elgbanen. 
Når vi er ferdig med denne får vi resterende 25% ut slik at vi kan betale ut lånet der. 
Det gjenstår småting igjen før alt er ferdig. Dette må prioriteres.  
 
Vi har nå byggelån på 1, 600 000,-. Vi må vurdere å få konvertert lånet slik at vi 
slipper å betale store rentekostnader som pr dags dato er veldig høy, ca. 10 000,- i 
mnd. Vi må sjekke opp om vi kan få sponsormidlene nå eller om alt må gjøres helt 
ferdig.  
 
Vi har også 52 700,- fra Leirfjord JFF som ble overført ved sammenslåingen. Disse 
midlene er øremerket foreningshytta.  
 
Det må også bestilles inn flere paller med leirduer.  
  
 
Vedtak: Christer rapporterer inn fiskesommer så vi får de midlene. Jan fakturerer skytterlaget 
for grus til vedlikehold vei. Christer og Morten sjekker opp og bestiller PC, samt sjekker om 
Telenor har bedre kapasitet slik at vi kan få bedre internett. Jan sjekker om vi kan få ut 
sponsormidlene for leirduebanen og om vi får konvertert lånet fra byggelån.  
 
 

Sak nr. X/2022 Eiendomsgrenser 
Grunneier ønsker at det settes opp grenser. Vi har vært plaget med at kyr kommer 
på leirduebanen under skyting, noe som er veldig uheldig.  
Vi må snakke med kommunen om hvordan vi skal løse dette med tanke på 
sikkerhetssone for skytebanen, hva som er vårt ansvar og hvordan vi kan løse det 
på best mulig måte.     
 
Vedtak: Geir-Arne snakker med kommunen om denne saken.     
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Sak nr. X/2022 Vasking og utleie av hus   
Monica informerer om at det er utfordrende vedr. vasking av klubbhuset ved eget 
bruk og etter utleie. Hun er lei av å være den eneste som har påtatt seg ansvaret for 
dette og vurderer å gi seg med dette da hun bruker mye tid uten nytte. Det bør 
vurderes om det er verdt å leie ut huset opp mot det det koster å bruke energi og tid 
på vasking. Kanskje burde det vært en gruppe som har ansvar for huset og renhold.  
Dameskytingene er også umotiverende å gjennomføre da det kun er en primus 
motor. Det blir for mye og hun ønsker at det må vurderes om vi kan få mer folk til å 
hjelpe henne med ansvaret.   
  
Vedtak: Vi stopper utleien inntil videre. Utleie som allerede er booket gjennomføres. Vi 
stopper til vi får ferdigstilt banene og får kjøpt inn nye, håndterbare møbler. På årsmøtet 
legger vi frem forslag om å etablere en gruppe som har ansvar for huset og flere folk for å 
hjelpe til med dameskyting.  

 
Sak nr. X/2022 Status leirduebane og foreningshytta 
Hytta: Morten og Roger har vært og lagt tak på uthuset. Skulle blitt lagt bordkledning 
før vinteren kom. Det er ca. en dags arbeid. For å få folk til å komme på dugnad må 
vi vurdere å kanskje servere mat å dekke kjøring til hytta. Forslag om dugnad 
søndag 20. november. Det opprettes arrangement på Facebook med en liten 
beskrivelse om hva som må gjøres og at folk må ta med seg verktøy.  
Christer har sjekket pris på å få lagt inn strøm til hytta, og det koster ca. 30 000,- 
Tas med i budsjettet til neste år.  
 
Leirduebanen: Standplassen er kommet opp, Contractor er ferdig med det de skal 
gjøre. Nå er det vårt arbeid som gjenstår: Det må settes opp en duk for støydemping 
og det gjenstår noe snekkerarbeid på taket på bunkersen. Kasteren er på plass med 
det må lages et bord som den kan boltes fast på. Det må fylles pukk rundt området 
og skoges litt til. Vi må også ha inn elektriker for montering av lys og diverse.  
Det trengs folk på dugnad. Kanskje litt dårlig markedsført med dugnadstider og hva 
som skal gjøres. Vurdere å lage liste over det som må prioriteres og kanskje leie inn 
noen for å ferdigstille om det går fortere.      
 
 
Vedtak: Det lages Facebook-innlegg om dugnad på hovedsiden vår Spesifiserer med 
klokkeslett og informasjon om hva som skal gjøres. Det må tas en vurdering etter hvert om vi 
skal leie inn arbeidskraft eller fortsette med dugnadsarbeid.  
      

Sak nr. X/2022 Facebook: Navnestruktur og Messenger 
Messenger: Vi som administrerer hovedsiden leser ofte meldinger uten å svare på 
meldingene. Vi må bli flinkere til å merke de eller sende de videre til folk kan svare 
på det de spør om. Det er dumt at de ser at vi har lest meldingene uten at de får 
noen tilbakemeldinger.  
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Navnet på logoen og navnet i Brreg. Samsvarer ikke. Det er et &-tegn mellom 
stedsnavn med det er omtalt som «og» i Brreg. Dette må endres.  
 
Vedtak: Lotte tar ansvaret for å administrere å svare på meldinger. Leses meldingene uten 
at de blir svart bør de merkes med «ulest» igjen.  
Det sendes inn navneendring i Brreg.  

 
Sak nr. X/2022 Eventuelt 
Forsikringer 
Foreningshytta er forsikret i IF, resterende bygg er forsikret i Frende. Vi bør ta en 
runde for å sjekke priser å prøve å samle forsikringene på samme sted.  
 
Vedtak: Jan innhenter tilbud og sjekker priser.   
 

Dugnad/ryddig uteområdet  
Roy tar opp tema om rydding av uteområdet. Det er ikke bare inne vi sliter med at 
folk ikke tar ansvar. Det brukes utallige mange timer på rydding av uteområdet som 
faller på en person. Det ligger søppel, kvist, paller mm. Som bør fjernes. Det legges 
fram forslag om faste dugnader i året for å holde orden både ute og inne. Nå som vi 
er i den situasjonen der mange bruker huset og uteområdet vil det blir mer renhold 
og behov for rydding og vedlikehold.  
 
Vedtak: Ta opp saken på årsmøtet å foreslå å sette opp et utvalg som har ansvaret for huset 
innvendig og utvendig.  
 

Signaturrett 
Lotte forklarer problemet med å få registrert signaturrett for leder og kasserer fordi 
kasserer ikke er en rolle hos Brreg. Vi kan lage et skriv å registrere kasserer, men 
må legge med protokoll for signaturrett fra årsmøtet. Dette ble avklart på styremøtet 
til Alstahaug JFF før sammenslåingen så styret vil ikke stemme overens med 
protokollen.  
 
Vedtak: Det tas opp på årsmøtet der vi får riktig rolle på hvem som skal ha signaturrett og 
protokollen vil da også stemme overens med styret.  
 

 
Løpende elg 
Vi bør få montert opp den løpende elgen som ligger demontert. Mulig vi trenger en 
liten bunkers til dette i tillegg.  
 
Vedtak: Vi snakker med skytterlaget om det er greit at vi får sette opp den løpende elgen 
igjen.  
 
 

Samarbeidsmøte i idrettsrådet 
Det skal være samarbeidsmøtet i idrettsrådet 22. november. Vi bør være 
representert der.  
 
Vedtak: Harald Inge sjekker opp om han kan delta.  


