
Styremøteprotokoll nr. 1 - 2022   

18.02.2022 Godkjent referat 1 

  

  
 

Det ble den 17.02.22 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening via 
Teams. 
 
På styremøtet deltok: Jan Balseth, Christer Øveraas, Gerald Persen, Lotte 
Sommerbakk, Monica Mathisen, Harald Inge Mathisen, Geir Arne Otting, Petter 
Selnes, Terje Hanssen.  
 
 

Sak nr. 1/2022 Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Jubileumsfilmen er ikke vist og Nissejakta ble avlyst på grunn av Corona. Vurdere 
ny runde for jubileumsfilm.  
Når det gjelder jakker og refleksvester som er solgt med gammel logo så har vi fått 
svar fra banken at de kjøper nye refleksvester. Ikke kommet svar på hva vi gjør med 
jakker. Det må også sjekkes opp om vi kan få til et sponsormøte med banken.  
 
Vedtak: Geir Arne og Harald Inge sjekker opp angående ny dato for å vise filmen på 
auditoriet på videregående. Lotte sjekker opp med banken ang. jakker og Christer kontakter 
de for å avtale et sponsormøte. Referat godkjent.   
 
 

Sak nr. 2/2022 Regnskap og budsjett 
Jan informerer og gjennomgår regnskap og budsjettforslag.  
 
Vedtak: Forslag til budsjett blir godtatt av styret.  

 
 

Sak nr. 3/2022 Vedtekter/medlemskontingent  
Det ble på Landsmøtet i november 2021 besluttet at alle foreninger skal ha like 
vedtekter med standardtekst i tillegg til punkter som kan endres ved behov. Det 
betyr at vedtektene som ble utarbeidet av arbeidsgruppa må oppdateres på nytt 
med noen justeringer. Alle foreningene må behandle vedtektsaken på årsmøtet i 
2022 eller 2023.  
 
Det ble også avgjort på Landsmøtet at det skal velges mellom tre satser når det 
gjelder medlemskontingent. Lav, middels eller høy sats. Foreninger i dag ligger 
under lav sats. Styret må ta en stilling til hva vi foreslår til årsmøtet og det diskuteres 
litt frem og tilbake hvilken sats vi bør legge oss under.   
  
Vedtak: Det er på gang en sammenslåing med Leirfjord JFF, derfor vil vedtektene og navnet 
på foreningen kanskje endres i mars. Det ventes med endringer av vedtekter til dette er 
avgjort, slik at vi slipper å gjøre det to ganger.  
Medlemskontingenten foreslås til middels sats som er kr. 820,- for hovedmedlemsskap. 
Dette gjelder fra 2023.     
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Sak nr. 4/2022 Sammenslåing med Leirfjord Jeger- og Fiskerforening  
Leirfjord JFF ønsker en sammenslåing med Alstahaug JFF. Dette må tas opp på 
årsmøtet. Det bør utarbeides et skriv med hva vi tenker og ser for oss med 
sammenslåingen slik at det kommer klart frem på årsmøtet for medlemmene. 
Leirfjord JFF har årsmøte førstkommende torsdag der de også skal ta opp 
sammenslåingen. Det må også sjekkes opp litt rundt det praktiske.   
    
Vedtak: Christer sjekker opp og utarbeider et skriv til årsmøtet når det gjelder 
sammenslåingen.   
 
 
 
 

Sak nr. 5/2022 Eventuelt  
Årshjul 
Det er laget er årshjul med planlagte aktiviteter for 2022. Dette hjulet kan endres 
fortløpende og det kommer en oppfordring til alle å melde inn aktiviteter som kan 
legges inn. Nå er det tid for å få i gang litt aktivitet igjen og det foreslås at vi bør 
vurdere å starte opp med en sosial sammenkomst med enkel servering for 
eksempel en fast søndag i hver måned gjennom hele året.  
 
Varmepumpe kjøkken 
Det er vanskelig å få ordentlig varme på kjøkkendelen på klubbhuset. Selv om man 
har varmepumpen på i andre delen og fyrer. Det ønskes en varmepumpe også i 
kjøkkendelen.  
 
Vedtak: Christer sjekker opp pris på varmepumpe og det må vurderes å få utført en service 
på den gamle da kanskje det også kan hjelpe på.  

 
Skyting på elgbanen utenom ordinære skytinger 
Standplassledere har anledning til å skyte utenom ordinære skytinger som er en 
gode man har som standsplassleder. Den siste tiden er det registrert at det ikke 
ryddes på lokalet etter bruk. Det har vært alt fra pizzaesker og tomhylser og annet 
søppel som har møtt den som har kommet dit og det er også ikke registrert noen 
betaling. Det kommer frem at det er samme problem med dette på leirduebanen. 
Det diskuteres litt frem og tilbake hvordan vi skal løse dette problemet. Det er ikke 
akseptabelt at det ikke ryddes og betales for skytingene og det bør kanskje lages et 
system eller rutiner på hvordan man skal bruke skytebanen og hva som forventes. 
Vi har heller ingen kontroll på hvem dette er da det ikke er noen form for registrering 
over hvem som har brukt banene så det bør vurderes å få opp et digitalt system der 
man skal registrere hvem som bruker den også for sikkerhetens del. Det presiseres 
at vi har et ansvar for sikkerheten og bruken av anleggene.  
 
Vedtak: Gerald og Aleksander utarbeider et skytebanereglement og Christer sjekker opp om 
det finnes en digital løsning vi kan bruke for booking av banen som enkelt kan administreres 
av de som trenger tilgang. Det bør vurderes å skifte kode på dørene også, da det er en god 
stund siden det er gjort. 
 

Signaturrett 
Vi må få fikset signaturrett til funksjonene i styret slik at hele styret slipper å skrive 
under på for eksempel pantedokumenter hos banken. Foreslås at leder og kasserer 
får denne retten. Dette må tas opp på årsmøtet.  
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Sted for årsmøte  
Det diskuteres lokasjon for hvor vi skal holde årsmøtet og det bestemmes at det 
holdes i Novika på klubbhuset.  
 
Innsamling for hjertestarter 
Christer har startet en innsamling for å få hjertestarter i Novika. Dette er et fint tiltak 
da det ferdes mange personer i Novika i løpet av en dag, ikke bare på klubbhusene.  
Det oppfordres til å gi et bidrag her.  
 
Årsmeldinger fra utvalgene 
Mangler enda noen årsmeldinger som må leveres til Christer før årsmøtet.  
 
Styremøte før årsmøtet 
Vi møtes en halvtime før årsmøtet for å forberede oss. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


