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Det ble den 16.04.2020 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening 
via teams.  
 
På styremøtet deltok: Harald Inge, Kamilla, Gerald, Aleksander, Monica, Lotte, 
Christer, Knut, Jan, Terje og Einar. 
 
Forfall: Andreas, Espen og Petter 
 
 

Sak nr. 13/2020_Økonomi 
Jan og Christer informerer om økonomien til foreningen pr. dags dato.  
AJFF har fått midler fra Helgeland sparebank. AJFF har ikke fått midler fra 
HelgelandKraft da bedriften har endret søknadsprosessen og foreningen har sendt 
inn søknad på feil måte. Ny frist i slutten av året.  
 
Det er kommet inn litt midler fra gasskjøp på åtebu og kiosk via Vipps. Dette er fra 
personer som har brukt åte-buene og handlet fra kiosk. Noen har også vippset 
penger med melding om at de er fornøyd med gapahuken.  
 
Christer har også snakket med Glenn som har skrapet veien inn til klubbhuset.  
 
AJFF har god økonomi pr. dags dato, selv om det nå for tiden er lite midler som 
kommer inn.  
Vedtak: På grunn av sitasjonen vi nå er i med usikkerhet angående corona bruker vi ikke 
mer penger en vi må. AJFF bruker 10.000,- for å gruse opp veien nå på vårparten da vi det 
anses som nødvendig. 

 
 

Sak nr. 14/2020_ Kompenasjon for tapte arrangementsinntekter 
Vi søker staten om å få tildelt midler for tapte arrangementsinntekter. Dette gjelder 
netto tap uten kioskutgifter. Det må legges frem et budsjett med frist 21. april.  
Vedtak: Christer og Jan ser på dette og søker om midler.  
 
 

Sak nr. 15/2020_ Aktivitet på hagle/riflebane (diskusjon) 
All organisert aktivitet er forbudt på grunn av dagens coronasituasjon. Det 
diskuteres om det er mulig å gjennomføre skyting med de retningslinjer som 
foreligger. 
Vedtak: Det er pr. dags dato ikke forsvarlig å holde skytinger på skytebanene. 
AJFF avventer til det kommer ny beskjed fra regjeringen.  

 
Christer har pratet med Jarl angående utbygging av elgbanen. Kasserer sier vi har 
ca. 18.000,- kr. til utbygging av elgbanen og at vi kan fortsette med utbyggingen.   
Vedtak: Christer, Gerald og Jarl jobber videre med planlegging og utføring av utbyggingen. 

 
Det må kjøpes inn diverse skivemateriell til sesongen. Det må forskes litt på diverse 
typer slitemateriell for å få ned pris på slitedeler.  
Vedtak: Dette er utstyr vi trenger til sesongen som vi tar oss råd til å kjøpe for å få banen 
opp å gå. Christer, Jarl og Gerald drar oppover en dag og ser hva som er nødvendig å kjøpe 
inn av materiell og bestiller det nødvendige.  
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Sak nr. 16/2020_ Statusrapport vdr. den nye leirduebanen og årsmøtet  
Foreningen har pr. dags dato ca. 400.000,- i sponsormidler til leirduebanen. En lokal 
entreprenør har sagt seg interessert i å sponse AJFF med grunnarbeidet på 
området.  Det er sendt inn en del andre søknader som nærmer seg frister som må 
følges med på.  
Vedtak: Planleggingsgruppen møtes for å diskutere veien videre. Planleggingsgruppa må 
forsikre seg om at det er greit å starte med grunnarbeid på området.  
 
 
 
 
 
 

Sak nr. 17/2020_ Lekkasje i tak (Informasjon) 
Det har oppstått lekkasje på standplass på leirduebane og inne i klubbhus. Det ser 
ut som det er lekkasje fra flere steder. Vannlekkasjen dekkes ikke av forsikringen.  
Vedtak: Fjerne plast og isolasjon for å se om man kan finne hvor lekkasjen kommer i fra.  
Vurdere skader og deretter vurdere om det er behov for takstmann og innhenting av pris for 
nytt tak og eventuelt annet materiell.  
 
 
 

Sak nr. 18/2020_ Eventuelt. 
- Forslag til aktiviteter for å få inn penger? 

 - Kronerulling, loddsalg «coronalotteri»,  
Vedtak: Monica sjekker opp hvilke premier vi har liggende som kan brukes til et eventuelt 
«coronalotteri».  
 
 

- AJFF er 80 år i år. Forslag til hva vi kan gjøre for å feire det? 
Vedtak: Tenke på dette til neste styremøte. Mulighet for at man kanskje må utsette dette på 
grunn av coronasituasjonen. Diskuteres neste møte når vi vet mer.  
 
 

- Avklaring angående årets hundeutstilling.  
På grunn av coronasituasjonen er det usikkert om hundeutstillingen kan 
gjennomføres. Det er en pågående dialog med kommunelege i Leirfjord angående 
dette.  

Vedtak: Vi avventer svar fra kommunelegen før det eventuelt tas videre avgjørelser.  
 
 
 
 
 

- Neste styremøte 
Forslag om 6. mai 2020.  
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