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Det ble den 11.05.22 avholdt styremøte i Alstahaug og Leirfjord Jeger- og 
Fiskerforening i Novika. 
 
På styremøtet deltok: Harald Olsen, Christer Øveraas, Monica Mathisen, Harald 
Inge Mathisen, Geir-Arne Otting, Jan Balseth, Morten Naustvoll, Roy Nilsen, Knut 
Ingebrigtsen, Marius Pedersen, Roger Bjørsvik og Lotte Sommerbakk   
 
 

Sak nr. 6/2022 Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Det ble gitt informasjon til nye styremedlemmer at protokoll legges ut på Messenger-
gruppen til styret og legges ut på hjemmesiden slik at alle har tilgang til den.  
 
Vedtak: Godkjent.  
 
 

Sak nr. 7/2022 Økonomi  
Jan informerer. Vi har ikke så mye penger som vi ønsker. Pr dags dato har vi en 
saldo på 108 650 kr. Vi har midler til å betale for oss og har god kontroll på 
økonomien, men vi må se på løsninger for å få inn mer og se på priser på de 
tilbudene vi allerede har.  
Tippemiddelsøknaden til elgbanen er godkjent, men det vil ta tid før vi får pengene. 
Det er snakk om en sum på ca. 314.000 kr. Kommunen har informert at de kan 
forskuttere, men da må vi søke om det.  
Disse midlene bør gå til lånet på elgbanen slik at vi kommer i 0,- der.  
Ikke helt ferdig på elg-banen men ikke mye igjen av arbeid før vi er i mål nå.  
 
Vi har fått tilslag på 20.000 kr. fra Leirfjord kommune på rekvisita til jegerprøven. 
Venter på svar fra Alstahaug kommune.  
 
Det er fult trykk på skytingen for tiden. Både dameskyting og ordinær skyting.  
Vi må øke prisene på skudd fremover da disse har steget i innkjøp.  
 
Det er kjøpt inn en ny skjerm som erstatter prosjektoren med lerret. Skjermen er 
bestilt og koster ca. 24.000 kr.   
 
Vedtak: Vi venter med søknad om forskuttering på tippemidlene da svarfristen nærmer seg; 
tidlig i juni. Vi øker prisen på skudd. Vi må få en oversikt over priser på kiosk, skyting og 
aktiviteter slik at vi vet hva vi tjener på det.   

 
 

Sak nr. 8/2022 Finansiering av leirduebanen 
Pr dags dato er det igjen 229.000 kr på byggelånet. Det som gjenstår, er standplass 
av Contractor som vi har fått pris på og er satt til 445.000 kr.  
Dette må finansieres og vi har ikke de midlene på bok i dag. Vi blir nødt til å vurdere 
å låne mer enn vi har tatt høyde for i budsjettet på ny bane. Bunkersen er budsjettert 
med 10.000 kr. og er også en reell utgiftspost. Det er også budsjettert med mindre 
utgifter på 20.000 kr og diverse uforutsette utgifter på 60.000 kr. 
Prisene har gått en del opp siden vi startet med prosjektet og vi trenger å låne mer 
penger. Det må vurderes om det skal tas opp mer lån. 
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Vi har fått tildelt 200.000 kr fra Helgeland Sparebank og 200.0000 kr fra Sparebank 
1 Nord-Norge, men blir det ikke utbetalt før prosjektet er ferdig.   
  
Vedtak: Vi kan ikke stoppe prosjektet nå, vi må prioritere å bli ferdig. Jan tar kontakt med 
banken for å søke om lån på 350.000 kr. Christer snakker med Contractor om hva prisen for 
standplass blir med tanke på prisendringer. Vi må også fremover jobbe mer aktivt for å få inn 
sponsormidler.   

 
Sak nr. 9/2022 Overføring hytte og andre ting i forbindelse med 
sammenslåingen  
Det er allerede sendt de dokumentene NJFF trenger for sammenslåing av 
foreningene så her venter vi på behandling fra NJFF.  
Skjøtet for overføringen av hytta er signert og må sendes Statskog. 
Det jobbes med å få overført våpen og annet utstyr fra Leirfjord JFF. Det bør samles 
på en plass og lages en oversikt over hva vi har av utstyr.    
    
Vedtak: Roger sender skjøtet inn for overføring av hytta. Det sjekkes også opp om det er 
mulig å samle utstyret i Novika og etter alt er samlet tas det en avgjørelse på hvem som får 
ansvaret for å lage en utstyrsliste.    
 
 

Sak nr. 10/2022 Ny logo til foreningen 
Vi trenger ny logo som kan representere den nye foreningen. Det foreslås å lage en 
konkurranse hvor de som ønsker kan bidra med ny logo til foreningen. Styret 
utnevnes som jury og premien foreslås å være gavekort på Soprano og 
jegerprøvekurs.   
 
Vedtak: Lotte sjekker opp om Soprano kan sponse oss med gavekort og lager en artikkel om 
konkurransen. Husk at vi må få frem at vi ikke må utnevne vinner om vi ikke finner den 
riktige logoen.   

 
Sak nr. 11/2022 Planer og årshjul 
Det diskuteres hvordan planer de forskjellige utvalgene har fremover. Vi må prøve å 
få dette ut på årshjul og i aktivitetskalenderen. Vi må også blir flinkere til å lage 
arrangement å være litt tidlig ute med det slik at vi får flest mulige deltakere.  
 
Vedtak: Planlagte arrangementer og terminlister meldes inn til Lotte som legger inn i årshjul 
og på hjemmeside.  
 

Sak nr. 12/2022 Hjemmeside, artikler og kalender 
I dag er det litt vanskelig å få en oversikt over når huset er opptatt og når det er i 
bruk. Dette er litt dumt med tanke på både utleie og annen bruk. Vi må prøve å finne 
en løsning som gjør det enkelt for alle å ha en oversikt over når huset er i bruk og 
når det er ledig.  
Det oppfordres også å ta bilder under aktiviteter som blir gjennomført å sende små 
stikkord så kan Lotte lage en artikkel på hjemmesiden eller et Facebook innlegg slik 
at vi når ut til flere og viser hva vi har å tilby.  
 
Vedtak: Det kommer en kalender med i Office-pakken som alle kan få tilgang til slik at vi lett 
har en oversikt over utleie og andre aktiviteter på huset.  
Utvalgsledere får tilgang til å poste å lage arrangementer på hjemmesiden og har selv 
ansvaret for dette. Husk å lag arrangementene på hovedsiden og del de i undergruppene 
slik at vi når flere, ikke bare de som er medlem av gruppene.    
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Sak nr. 13/2022 Eventuelt  
Instruktører 
Det oppleves stort trykk på dameskytingen. Det meldes om ønske for en til 
instruktør. Det er for å få ivaretatt alle som kommer, spesielt nybegynnere som 
trenger litt ekstra hjelp. Det diskuteres litt frem og tilbake om det bør være en 
instruktør med kurs eller noen som kan stå i kiosk å ta betaling og det kommer frem 
at det helst bør være en til instruktør.  
Det meldes at vi har behov for instruktører både på jegerprøvekurs og haglebanen.  
Ole Richter og Andreas Otting meldes inn som forslag for å ta instruktørkurs.  
 
Det bør også vurderes å rullere på standplassledere slik at det ikke er de samme 
som stiller opp hele tiden og at vi dekker både ordinær skyting og dameskyting.  
  
Vedtak: Vi har satt av midler for å utdanne instruktører så dette er noe vi bør komme i gang 
med da det er stort behov for det.  
Utvalgsleder på leirduegruppen og kvinnekontakt tar seg et møte for å diskutere hvordan det 
kan gjøres fremover. Leirduegruppa bør lage en terminliste når de har fått oversikt over 
hvordan de skal gjøre det med skytinger fremover. 
 

Dameskyting på elgbanen 
Monica jobber med å få til egne kvelder for damer på elgbanen etter ønsker som er 
kommet inn. Georg Storvik har sagt ja til å være instruktør så dette blir et 
prøveprosjekt for å se om det er interesse for det. Det planlegges to kvelder på 
våren og to på høsten om det lar seg gjøre.   
  
Vedtak: Vi har satt av midler for å utdanne instruktører så dette er noe vi bør komme i gang 
med da det er stort behov for det.  
 

Arrangementer i Novika kommende helg 
Det skal være jaktfeltstevne på lørdag og konfirmasjon på søndag. Arrangører av 
jaktfeltstevnet får ansvaret for å vaske å gjøre alt klart til utleie fra lørdag kveld. De 
kontakter selv utleier når huset kan overtas etter vaskingen.    
  
 

Gruppe for å skrive søknader for å søke midler 
Det bør vurderes å sette ned en gruppe som har ansvaret for å søke midler og holde 
en oversikt over hva, når og hvor vi kan søke. Det kommer inn forslag om å søke til 
Gjensidigestiftelsen. Lars Lauritzen er en person som kan være aktuell å høre med 
om han kan hjelpe oss med dette.  
   
Vedtak: Det settes forslag om en gruppe som består av Morten, Christer og Geir-Arne i 
første omgang. Christer tar kontakt med Lars for å høre om han kan bidra.  

 
 
 
Signaturrett og registrering av nye medlemmer 
Nye styremedlemmer og signaturretten må registreres i Brønnøysundregisteret. 
Dette må være i orden om vi skal ta opp mer byggelån uten at hele styret må 
signere. 
 
Vedtak: Lotte fikser dette.  

 


