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Det ble den 06.05.2020 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening 
 
På styremøtet deltok: Leder Christer Øveraas, nestleder Terje Hanssen 
Kvinnekontakt Monica, T. Mathisen, kasserer Jan Balseth, leder elgbaneutvalg 
Gerald Persen, leder leirdueutvalg Aleksander Solheim, ungdomsansvarlig Harald 
Inge Mathisen og  sekretær Lotte Sommerbakk 
 
Forfall: Studieleder Einar Einmo. 
 

Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Vedtak: Godkjent. Signaturlinjer og etternavn påføres fra neste referat.  
 

Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
Vedtak: Godkjent 
 

Sak nr. 18/2020 Økonomi 
Jan informerer at det er pr. dags dato er 232 983,- kr. på konto. Faste utgifter som 
løpende kostnader blir betalt. Ellers er det ikke noe innkjøp for tiden.  
Det kommer inn noen småbeløp innimellom. Dette er støtte for gapahuken, 
grasrotandelen, kiosk og lignende.  
 
Med tanke på at dette året er spesielt på grunn av koronapandemien bør vi 
diskutere og planlegge rundt budsjett på neste styremøte. 
 
Personer som trenger tilgang til foreningens Vipps burde få tilgang for å holde 
oversikt.   
 
Det er søkt om midler for tapte arrangementsinntekter. Søknadsbeløpet er 79.140,- 
kr. netto. Det er også søkt om momskompensasjon.    
Vedtak: Føre budsjett ut juni for å få en oversikt over hva vi har og hva vi skal gjøre 
fremover, eventuelt om det er noe som må reguleres på i budsjettet. Sak til neste styremøte. 
Tilgang til Vipps: Monica får tilgang for å følge med loddsalget og Aleksander får tilgang for å 
følge med betalinger på leirdueskytingen.  
 

Sak nr. 19/2020 Lekkasje tak. 
Nordland tak har vært på befaring. Det er i hovedsak et beslag rundt nytt og 
gammelt bygg som er lagt feil. Taket ligger også feil vei i forhold til hva det skal 
gjøre. Taket som nå ligger på bygningen er ikke anbefalt med den typen skrå/fall 
som er på bygningen. Nordland Tak anbefaler å legge nytt tak oppå det gamle. 
Dette er en kostnad på ca. 140.000,- inkl. moms. 
Det må gjøres noe midlertidig slik at vi får dekket lekkasjen til vi får diskutert hva vi 
skal gjøre videre.   
Vedtak: Løsne beslag å se om det er mulighet for å få det tett slik at vi etter hvert kan se om 
det blir bedre eller om det må gjøres større tiltak. Nytt styremøte i august for å se på budsjett 
angående tak. Da vet vi om lekkasjen er tettet.   
 

Sak nr. 20/2020 Oppstart av skyting  
Det er gitt klarsignal om at skyting kan starte igjen. Dette med forbehold om at 
retningslinjene fra myndighetene følges. Det skal i tillegg være mulig å utføre 
smittesporing. Kommunelege Kirsten Toft presiserer at det er viktig med å unngå 
samling av folk og det å ha gode rutiner for renhold.   
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Det blir diskutert om hvordan ting skal løses for å opprettholde smittevernregler og 
retningslinjer på en enkel men sikker måte. Her blir det påpekt viktighet med at alle 
standplassledere bør være informert og vite hvilke rutiner som gjelder på forhånd. 
 
På elgbanen er det planlagt oppstart av skyting neste torsdag. Gerald har møte med 
elgbanegruppa i morgen der de skal diskutere, planlegge og finne løsninger på 
hvordan skytingen kan foregå slik at retningslinjene følges. Det er mulig det blir en 
digital påmelding slik at man slipper å sitte å vente flere timer for å få skyte om det 
skulle være mye folk.   
 
Leirdueutvalget har utarbeidet et skriv med informasjon om hvordan man skal 
forholde seg om man skal delta på skyting. Den må endres litt da det blir vedtatt at 
det kun er standplassledere som trenger å være inne i klubbhuset.  
Vedtak: Alle standplassledere må få informasjon om hvordan skytingen skal gjennomføres 
før de kommer. Det må lages rutiner for renhold og gjennomføring. På leirduebanen brukes 
ikke klubbhus og grupper som skal skyte kommer inn fra den ene siden av bygget og går ut 
på andre siden når de er ferdig. Informasjon om at alle skyttere må ha med egne 
hørselsvern i tillegg til våpen må påføres skrivet. Permen må brukes og det er kun 
standplassledere som skriver i denne. Aleksander undersøker om det er forsvarlig å starte 
leirdueskyting allerede i morgen eller om det skal utsettes til neste uke.  
 
 

Sak nr. 21/2020 Jegerprøvekurs 
Det er nå mulighet for å åpne opp for å starte jegerprøvekurs igjen, men kommunen 
kan ikke ta inn folk til eksamen. Christer har en dialog med Ragna-Gunn i 
kommunen for å kanskje kan låne møterom da gjennomføring av kurset ikke lar deg 
gjøre på klubbhuset på grunn av plassmangel. Det undersøkes også om det er 
mulighet for å gjennomføre over Skype eller lignende.  
Christer har også pratet med instruktører og det er mulig vi kjører to kurs til høsten.  
Vedtak: Vi avventer med oppstart til Miljødirektoratet har fått et bedre system og kurset lar 
seg utføre på en forsvarlig måte.  
 
 

Sak nr. 22/2020 Eventuelt 
- Endringer av styremedlemmer i Brønnøysundregisteret. (Brreg.) 
Det er valgt inn nye representanter for styret og derfor må det registreres/endres i 
Brreg.  
Vedtak: Jan får den informasjonen han trenger for å legg inn de nye styremedlemmene inn i 
systemet.  
 

- Loddsalg.  
Monica er på saken med å starte loddsalg. Det er undersøkt hvilke premier vi har 
liggende som vi kan lodde ut. Vi har blant annet to benker vi kjøpte i fjor, et naturfoto 
fra Thorleif Hansen og to premier fra Nothuset. Forslag om å kjøpe gavekort å lodde 
ut som premie. Monica oppfordrer til å snakke med aktuelle bedrifter eller personer 
som kan gi oss premier for å lodde ut.  
Vedtak: Sjekke om det er flere som kan være med å sponse oss med premier. Kjøpe 
gavekort til utlodding.   
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- Digital turbingo. 
Monica kommer med en idé for å samle inn penger til foreningen med å arrangere 
digital turbingo; Mulighet for å kjøpe bingobong som scannes via Messenger eller 
lignende. Tall henges opp i nærområdet rundt Novika. Dette kan kombineres med 
TellTur som nå er gratis å melde seg på.  
Vedtak: Monica bringer idéen videre til familieutvalget for gjennomføring.  

 
- Styreweb 
Espen demonstrerte Styreweb før årsmøtet. Vi har nå startet Styreweb abonnement 
med en måned gratis demo. Her kan man bruke mange tjenester som blant annet 
opplasting av styredokumenter, terminlister, nettbutikk, forhåndsbetaling av skyting 
med mer.  
Vedtak: Opplæring på programmet kommer etter hvert.  
 

- Fremdrift på den nye leirduebanen 
Det må holdes et møte for videre planlegging. Det må lages en finansieringsplan 
som skal legges frem på neste årsmøte da styret trenger vedtak for å starte opp.  
Vedtak: Få til et møte med videre planlegging. (Samle og fordele oppgaver vedrørende 
fremdrift.) 
 

- Rutiner for bygg generelt.  
Det har hendt noen ganger at klubbhuset ikke har vært forlatt i den stand som 
forventes ved bruk. Dette gjelder blant annet renhold, opprydding, stenging av dører 
og lignende. Dette må vi prøve å unngå og det kommer forslag om gjennomgang av 
rutiner med standplassledere og andre brukere av bygget en gang i året.  
Vedtak: Gjennomføre en ”oppfrisking” av rutiner med aktuelle personer en gang pr. år. Gjøre 
sjekklister og rutiner lett tilgjengelig slik at man vet man forlater bygget ryddet, rengjort og 
låst.  
 
 

- Slitedeler til elektroskiver 
Christer fortsetter å jobbe med tilbud og å undersøke om vi kan få gode priser. Det 
er bestilt gummi for å teste ut. 
Vedtak: Fortsette å forske litt på gummi og skudd.  
 
 

- Neste styremøte 
Forslag om 27. august 2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


