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Det ble den 26.01.2021 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening 
via Teams.  
 
På styremøtet deltok Christer Øverås, Jan Balseth, Monika Mathisen, Harald-Inge 
Mathisen, Lotte Sommerbakk og Terje Hansen.  
 
 
Forfall: Gerald Persen, Knut Ingebrigtsen, Andreas Evjenth, Camilla Kalusmark, 
Petter Selnes, Aleksander Solheim, Espen Dahl Mortensen, Einar Einmo. 
 

Sak nr. 1/2021 Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Er ikke blitt lagt ut ved en feil. Legges ut og ses over av styremedlemmene for 
godkjenning etter møtet.  
Vedtak: Gis tilbakemelding om godkjenning når det er lest igjennom.  
 
 

Sak nr. 2/2021 Økonomi 
Jan holder på med å føre regnskap for 2020 slik at dette blir klart.  
Saldo pr. 31.12.20: 281.603,98 kr.   
Saldo pr. 31.12.19: 196.898,81 kr.  
 
Vi betaler faktura når de kommer men vi må få ordnet med postadressen slik at 
faktura som sendes pr. post når frem. Det har i noen tilfeller blitt sendt ut purringer 
som bedriften har fått i retur og verken faktura eller purring har nådd frem på grunn 
av postadressen.  
 
Vi har fått inn penger for jakt- og fiskeskole og skyteskole.  
Når det gjelder tippemidler ligger vi øverst på listen til å få utdelt disse til elgbanen. 
 
Jan informerer at det er valg nå snart og det begynner å bli en del tid som går med å 
sitte som kasserer nå når foreningen er blitt stor og har vokst mye de siste årene. 
Det er mye mer aktivitet, regninger og papirarbeid nå. Det kan være et forslag å 
sette bort noe av denne jobben til et firma, eventuelt velge noen som har lyst til å 
påta seg disse oppgavene videre.  
 
Vedtak: Skifte foreningens postadresse til Christers adresse da det ikke er så mye manuell 
post som kommer, men vi likevel trenger en postadresse for posten som kommer.   

  
 
 
Sak nr. 3/2021 Oppdatering vedtekter 
Foreningens vedtekter bør oppdateres da de er utdatert. Det ble tidligere satt opp en 
arbeidsgruppe for å se på dette men det er ikke blitt gjort. Det foreslås å sette en ny 
arbeidsgruppe på min. tre personer med en ansvarlig leder slik at man begynner å 
jobbe med dette fortløpende. Det er mønstervedtekter som ligger på NJFFs side 
som kan brukes til veiledning.   
  
Vedtak: Arbeidsgruppen blir Terje, Lotte og Monica der Terje er leder for denne gruppen og 
sørger for fremdrift. Det startes med et møte i Novika førstkommende mandag 1. februar, kl. 
18:00 for å begynne på dette.      
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Sak nr. 4/2021 Koronasituasjonen 
Det er innskrenking på utleie og skytinger igjen. Når det gjelder klubbhuset er det litt 
utleie på lokaler men ikke det store. Det har vært en barnebursdag der de var ute 
mesteparten av tiden. Ellers har det vært en barnedåp i mellomjulen og Hilde som 
har leid for å holde kurs. Fremover er det booket leie i juni.  
 
Når det gjelder skytebanen så diskuteres det om den skal være stengt eller om det 
skal annonseres skytinger. Det er bare lov til å være 10 personer på 
innendørsaktiviteter nå. Vi må anse skytingen som dette og da klubbhuset er 
ganske smalt er det til tider vanskelig å holde seg til avstandsregler ol.  
Det diskuteres om påmelding er en mulighet eventuelt om man skal avvente til nye 
retningslinjer kommer og det nærmer seg sesong.  
 
Vedtak: Annonserte skytinger utgår da det kan bli vanskelig å holde seg til smitteverntiltak 
slik klubbhuset er. Om det er noen som ønsker å dra å skyte med standplassleder og følger 
smitteverntiltakene når de er der er det ingenting i veien for at det kan gjennomføres etter 
avtale.    
 

 
Sak nr. 5/2021 Årsmøte   
Diskuteres om man skal avvente å se om ting åpner opp å gjennomføre årsmøte 
med fysisk oppmøte eller digitalt årsmøte. Det vil ikke være sikkert det åpner opp til 
møtet skal holdes og det er ikke aktuelt å få søke om å utsette møtet. NJFF har 
laget en link med veiledning på hvordan man kan gjennomføre digitalt årsmøtet.  
Det kommer forslag om å planlegge å gjennomføre det digitalt og heller gjøre det 
om til mulighet for fysisk oppmøte om tiltakene lettes på og det er forsvarlig å 
gjennomføre det slik. Dato, innkalling og informasjon ang. frist for innmelding av 
saker bør sendes ut så fort som mulig slik at vi overholder fristene.  
 
Vedtak: Årsmøtedato blir torsdag 11. mars, kl. 19:00-20:00. Det gjennomføres i 
utgangspunktet digitalt og vurderes fortløpende opp mot tiltakene i forbindelse med Corona.  
Lotte utarbeider fortløpende en innkalling med tekst og informasjon om frister for å innmelde 
saker. Styremøte etter fristen er gått ut for innmeldte saker, slik at styre kan gjennomgå 
disse, settes til tirsdag 16. mars. Vi ser an om vi tar det via Teams eller kan møtes i på 
klubbhuset i Novika. Klokkeslett kommer vi også tilbake til.  
 

 
Sak nr. 6/2021 Eventuelt    
Foreningen har fått utdelt Eldhugprisen med en fin tekst som henges opp i Novika 
der den kan leses nærmere på. Det er en veldig fin pris å ha fått tildelt.  
 
Christer og Lotte har også jobbet med å intervjue medlemmer slik at vi kan legge ut 
et intervju av et av medlemmene i foreningen en gang i måneden for å skape litt 
oppmerksomhet rundt medlemmene og foreningen.  
 
Det er snart valg og styret må finne forslag til personer som kan være aktuelle til å 
stille til valg. Nå som Stig har gått ut av valgkomitéen og Ronny er ferdig i år må vi 
finne aktuelle kandidater til dette også. 
 
 
 
 


