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Det ble den 25.08.2020 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening 
 
På styremøtet deltok: Harald Inge Mathisen, Monika Mathisen, Einar Einmo, Knut 
Ingebrigtsen, Christer Øverås, Jan Balseth, Petter Selnes, Terje Hansen, Hilde 
Larsen, Lotte Sommerbakk 
 
Forfall: Gerald Persen 
 

Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Vedtak: Godkjent.  
 
 

Sak nr. 23/2020 Økonomi 
Jan informerer at løpende utgifter blir betalt.  
Sammenligning av saldoer fra i dag, årsskiftet og i fjor på denne tiden:  
Saldo pr. 31.07.2020: 234.137,-  
Saldo pr. 01.01.2020: 196.8989,-  
Saldo pr. 31.07.2019: 198.004,-  
Ingen gode styringstall men det gir oss en pekepinn på hvordan vi ligger an.  
 
Det kommer mer midler inn enn det går ut for tiden.  
Foreningen har fått 76.000,- i Coronamidler.  
Nye Coronamidler skal søkes om før 15. september.  
Avslag på sponsorsøknad fra Mowi om støttemidler. 
Det er ikke blitt sendt noe til Gjensidige på grunn av at Terje måtte ha hjelp med det 
tekniske.  
Det ligger ellers inne en søknad som vi ikke har fått svar på.  
 
Det er budsjettert 10.000,- til kråkefeller. Ikke helt avklart om vi skal bruke dette i år. 
Det har vært snakk om det og det er interesse for det.  
 
Bra aktivitet på leirduebanen. Lageret på dueskudd er helt tomt. Kommer faktura på 
to paller duer. Hilde estimerer at denne fakturaen kommer på ca. 15510,- + frakt. 
Det er også bestilt 4000 skudd for å prøve en ny type. Vi må få en oversikt over hva 
vi skal ta for skudd og leirduer fremover.    
Det kommer spørsmål om vi har økonomi til å kjøpe inn de to siste lysene til 
leirduebanen som var budsjettert. Målet med dette er å få bedre kvalitet på banen 
ved mørketiden som forlenger sesongen. Prisen er ca. 18.000,-  
Pr. dags dato er det kun denne aktiviteten vi har. Det ble gått bort fra innkjøp i for 
fordi vi gikk i minus.  
Det diskuteres at vi burde se alt i sin helhet å se om vi har råd til det med tanke på 
andre prosjekter vi har gående. Det bør legges klare mål på hva vi bør komme i 
gang med og hva vi skal gjøre/prioritere fremover. Vi bør være forsiktig i bruken av 
midler, samtidig, skal vi komme i mål med banen må vi rekruttere folk som kan ha 
interesse for den. Det påpekes at vinterskyting etter jakta øker ofte, og da er det 
behov for mer lys. På sikt vil dette bidra økonomisk for foreningen.  
Det nevnes også at bedriftscupen ble kjørt i fjor og det regnes med dette kjøres i år 
også.   
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Det er enda ikke tatt opp det planlagte lånet på elgbanen og det er enda ikke søkt 
om.  
 
Vi fikk avslag på tippemiddelsøknaden. (Fjerde året.)  
Kommunen hadde foreningen på andreplass i år, men likevel fikk vi ikke midler. 
 
Kommer inn noe penger på kiosk. Dette er brus, sjokolade ol.  
Monica har snakket med kommunelege Kirsten Toft angående salg av kaffe og 
varer i kiosk. Dette lar seg gjennomføre men det er en som bør ha ansvaret for å 
dele ut/selge. (Standplassleder ol.) 
 
Det søkes om midler til klubbmesterskap. Det kommer et tips om at man må få ut 
mer informasjon angående klubbmesterskapene slik at man kan rekruttere folk som 
ikke får det med seg på de aktuelle portalene. Det er ikke alle som sjekker 
Leirduenett. 
Det bør også vurderes om foreningen skal dekke avgiften for nybegynnere. Skyte-
gruppen jobber med å få avgiften gratis for nybegynnere. Dette gjelder også 
fylkesmesterskap, egne stevner.  
 

Hundeluftegård: Til nå er det kommet inn 3100,- på luftegården. Noen kjøper årskort 
og noen kjøper dagskort. Det betales for hver husstand.  
Allerede tatt en gjeng på fersken som ikke har betalt. Det skal etterhvert komme opp 
en port, infoskilt og postkasse som folk må skrive seg inn i.  
Inntekten av hundegården går til betaling av gjerde og materiell. Skal ikke sluttes å 
ta midler når materiell er betalt. Det nevnes at vi må se alle prosjekter i sin helhet. 
Ingen midler som går til hvert enkelt prosjekt. Hundegården er en fantastisk 
anledning til å rekruttere medlemmer.  
 
Vedtak: Christer sender inn søknaden til Gjensidige med vedlegg. Det kjøpes to nye lys til 
leirduebanen for å forlenge sesongen. Det kan selges varer fra kiosken men det må holdes 
kontroll av en person som deler ut varer/kaffe. Aleksander og Roy sjekker opp kostnader på 
skudd og leirduer. Klubbmesterskap: Standplassledere får i oppgave å informere om dette. 
Mulig lage en plakat eller lignende med informasjon om klubbmesterskap. Informasjon via 
Facebook bør også vurderes. Dekke fylkesmesterskap: Monica og Aleksander ser på dette 
til neste styremøte og lager et forslag på hvordan dette skal løses. 
 
 

Sak nr. 24/2020 Fraskriving fiskerettigheter (Christer informerer). 
På eiendommen til Håvard etternavn?) er det tinglyst fiskerettigheter for 
Sandnessjøen sportsfiskeforening. Dette ønsker Christer å få fjernet på grunn av 
bygging av (garasje?) Det letteste i følge kommunen, for å få dette fjernet, er at 
AJFF skriver i fra seg rettighetene. Christer fratrer behandlingen og resterende i 
styret av gjører hva som skal gjøres. 
  
Vedtak: Styret er enig i at rettighetene fjernes med at foreningen skriver fra seg rettighetene.    
 

Sak nr. 25/2020 Status aktiviteter med tanke på Corona  
Skytinger: Det har tatt seg opp med skytinger.  
Elgbanen: Rolig. Detter er nok fordi det er bestemt at, på grunn av Corona, slipper 
man å ta de obligatoriske treningsskudd og skyte opp i år. Det har vært litt mindre 
folk. Det er ca. 4-8 personer der å skyter. Det bør kanskje gjøres noen tiltak for å få 
opp aktiviteten.  
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Harejaktkurs: Diskuteres på sameskytingen angående interessen for dette og 
gjennomføringen. Klarer man å gjennomføre dette i henhold til restriksjoner? Her må 
fylket bestemme om det må kjøres med mindre deltakere. Det må avklares med 
utleier av hus om det leies ut i det hele tatt. I verstefall foreslås det om det lar seg 
gjøre å droppe overnattingen og bare kjøre dagskurs, eventuelt at deltakere order 
med overnatting selv.  
 
Utleie: Samme status som sist, bare en utleie i sommer som var avtalt i fjor sommer.  
Det er noen konfirmasjonshelger som er booket. Prisene her er avtalt. Diskuteres 
om de bør økes på grunn av Corona. Det kommer spørsmål om hvem som har 
ansvar for smittesporing om det skulle bli påvist smitte. Dette er de som leier.  
Det er kommet forespørsel om barnebrusdag. Monica har tidligere sagt nei til dette.  
Det har nå vært en vår med leirdueskytinger og dugnader. Når Monica kom til 
klubbhuset for å rengjøre så det ikke ut. Dette var etter dugnader og 
leirdueskytinger. Renholdet i klubbhuset er elendig. Det var tidligere avklart på 
kommunelegen at de ikke kunne nekte oss utleie men for vår og medlemmenes 
sikkerhet og bruk av lokaler må det vaskes for og etter aktivitet. Det diskuteres om 
det er forsvarlig å fortsette med skyting når renholdet ikke er som det skal.  
 
Jegerprøvekurs: Merarbeid for instruktører nå på grunn av situasjonen. Det er 
startet kurs i Bodø og i Mosjøen. Det planlegges å kjøre et kurs i slutten av oktober. 
 
Elgbane: Skjer litt på elgbanen. Fått lagt gulv og isolert dette. Får hjelp av erfarne 
snekkere (Contractor) for å ta tak, takåser ol. Og i tillegg hjelpe oss å få det tett. Mål 
om å få det tett fortset mulig. Mye av materialene er kjøpt inn og betalt. Om 
nødvendig lånes det penger i banken for å ferdigstille. Når det kommer opp lys vil 
det være skyttere på vinteren også.   
Edvardsen er på dugnadene og har fått ansvaret. Kjempeinnsats til å begynne med 
så ble det litt dårligere oppmøte etterhvert. Det er kommet tilbakemelding fra folk at 
de ikke har kompetanse for å snekre.  
 
Leirduebane: Ikke skjedd mye utenom skoging. Christer og Espen har jobbet mye 
med konstruksjonen. Sliter med konstruksjonen på taket. Multiconsult har regnet 
pris for oss. Rune Johansen skal ta alt av grunnarbeid. Det jobbes med å beregne 
masser. Her må vi kanskje se på muligheten for om aktuelle firma kan sponse litt 
mot skyekvelder ol.  
Christer skal i møte med kommunen på torsdag. Mulig Roy også blir med.  
Det var snakk om på årsmøtet å ta et ekstraordinært årsmøte for å få lov til å starte 
med arbeidet. Vi nærmer oss en million i midler. Midlene som er utdelt står i 2 år. 
Mulighet for forlengelse for tilsagn om utsettelse pga. Corona. Det bør vises en viss 
fremgang og progresjon i arbeidet. Det er allerede gjennomført mange 
dugnadstimer. Det bør kanskje settes et mål for når banen skal stå ferdig.  
Rune kan gjøre noe grunnarbeid i år.  
    
Vedtak: Renhold: Følge regler Aleksander har laget som er lagt ut tidligere. Lage sjekkliste 
som skal signeres. Leder i leirdueutvalget innkalles til møte for å diskutere hva vi er enige 
om å ikke, og for å prøve å lage en felles plan som alle skal følge og følge opp. Det må enes 
om en bestemt struktur. Avklare om det må kjøpes inn noe utstyr. Aleksander + 
stadplassledere lager rutiner på hvordan det skal gjennomføres.  
Utleie: Konfirmasjonshelgene går som planlagt. Utleie fremover vurderes opp mot hver 
enkelt tilfelle. Det tas 500,- ekstra for utleie pga. Av Corona.-  
Jegerprøvekurs: Instruktører innkalles til møte for å diskutere gjennomføring. Det er mulig 
det også kjøres et til kurs i januar. Kommer an på interesse.  
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Leirduebane: Plan og oppsett til ekstraordinært styremøte legges frem neste styremøte. Det 
må lages oversikt over hvor penger er hentet og hvor mye som skal lånes. Vi må også vite 
om vi har drivkraft for å bære dette. Jan må sjekke dekning til å betjene lånet.  
 
 
 
 

Sak nr. 26/2020 Eventuelt 
Det kommer en person fra Kriminalomsorgen som skal utføre samfunnstjeneste 
fremover. Oppgaver som er aktuelle er gressklipping, maling, renhold ol.  
Det må kjøpes inn litt verneutstyr til dette.  
Christer har ansvaret for oppfølging av denne personen.  
 
 
 

- Neste styremøte 
14. oktober, kl. 19:00.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


