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Det ble den 21.10.2020 avholdt styremøte i Alstahaug Jeger- og fiskerforening 
 
På styremøtet deltok Christer Øverås, Monika Mathisen, Knut Ingebrigtsen, Einar 
Einmo, Lotte Sommerbakk, Jan Balseth og Terje Hansen.  
 
 
Forfall: Gerald Persen, Knut Ingebrigtsen, Andreas Evjenth, Camilla Kalusmark, 
Petter Selnes, Aleksander Solheim og Espen Dahl Mortensen.  
 

Godkjenning av forrige møteprotokoll. 
Vedtak: Godkjent.  
 
 

Sak nr. 27/2020 Innkommende post 
Det er kommet svar på Coronamidlene, 50.000,-  
Det er lite innkommende post for tiden. Dette skyldes nok Corona. 
 
 
 
Sak nr. 28/2020 Økonomi  
Jan informerer at løpende utgifter blir betalt.  
Sammenligning av saldoer fra i dag, årsskiftet og i fjor på denne tiden:  
Saldo pr. 31.09.2020: 207.328,- 
Saldo pr. 21.10.2020: 205.981,-  
Saldo pr. 30.09.2019: 180.963,- 
 
Kr. 5.200,- gikk til forfall nå. Ingen store utgifter for tiden. Kommer inn 30.000,- på 
mandag fra jegerprøvekurset. Vi har penger nok til å drifte foreningen.  
Det er betalt skudd til leirduer.  
Faktura for leie av areal til grunneier er også betalt, kr. 5000,-. 
Det er sendt oppdatering på søknad elgbane, tippemidler.  
Det er noen faktura som glipper da de ikke går til faktura-eposten. Dette skaper 
forsinkelser da de sannsynligvis har gått med vanlig postgang. 
 
To utleier fremover. Vet ikke om det blir noen julebord dette året. Dar det som det 
kommer med utleie. Det er ingen som har kommentert prisen etter vi la på 500,- 
pga. Corona.  
Viktig å være opptatt at det ikke er i våre lokaler personer blir smittet av Corona.  
Leierne får beskjed om å ha klare navnelister for å drive smittesporing om dette blir 
aktuelt. Arrangør har ansvaret for arrangementet. Om smitte må arrangør levere 
liste, ikke utleier.   
  
Vedtak: Folk som bestiller må huske på å benytte seg av faktura-eposten.     
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Sak nr. 29/2020 Status elgbane/leirduebane 
Dette er foreningens største prosjekter for tiden.  
Leirduebane: Multiconsult skal ta søknadsarbeidet for oss. Takutstikket som fordyrer 
prosjektet kan mulig droppes. Da kan vi spare flere tusen for å slippe 
stålkonstruksjon. For å gjøre dette må vi søke dispensasjon og begrunne at vi ikke 
trenger det på diverse grunnlag. Christer har møte med Avinor som har gitt 
godkjennelse på at vi kan bygge dette prosjektet så lenge vi holder oss til 
reguleringsplanen. Godtas det at vi dropper taket fra Avinor, er også dette greit for 
kommunen ifølge Frammarsvik. Viktig at vi får skriftlig avtale med Avinor.  
Det sendt e-post til Jægtvik kran og transport, Nordnes Betong og Anlegg og 
Torstein Botn for masse, massekjøring og betong. Det er ikke kommet noe svar 
enda.  
 
Elgbane: Huset er tett og platene er kommet på. Mangler mønkammen. Christer og 
Steffen skal dit i kveld å jobbe. Vinduer, dører og takplater er lagt og det er 
bordkledd. Det blir veldig bra.  
 
Dugnadsarbeid: Vi sliter litt med dugnadsinnsatsen enda. Hva kan vi gjøre for å få 
flere på dugnad? Gjøre noe med tidsbruk? Det kommer forslag om å korte ned på 
timeantall. Viktig at vi finner oppgaver som er tilpasset folket. Dugnadsbiten er en 
del av å drive forening.  
  
Vedtak: Leirduebane: Trenger avklaring angående takutstikket før vi vet videre 
handlingsplan. Videre bør komiteen og gruppen som ble utpekt, starte et møte for handlinger 
fremover når ting er avklart med Avinor.   
 

 
Sak nr. 30/2020 Eventuelt  
Person fra kriminalomsorgen: Var er noen dager. Det ble ikke slik som planlagt så 
saken er avsluttet.  
 
JOFS: Jakt og fiskeskole. Christer har hatt teams-møte med NJFF som ønsker at vi 
er en av de som skal arrangere dette. Minimum 10 timer i uka som skal inneholde 
forskjellige ting av temaet jakt, fiske og friluftsliv. Oppstartsum på ca. 22.000,- til 
innkjøp av ting vi trenger. Frifondmidler til dette prosjektet på ca. 10-15.000,-   
Er dette noe vi ønsker å gjennomføre? Her kan de forskjellige utvalgene brukes på 
fordelinger og oppgaver. Peke ut noen som har ansvar for å gjennomføre dette.  
Forslag for aktiviteter: Fiskedag, rifle- og leirdueskyting, førstehjelpskurs, 
bålfyringskurs. 
 
Skyteskole: Skyteskole for barn og unge.  
Her må vi har skyttere med oss. Samme som JOFS med timeantall. Det må settes 
opp en plan. Kanskje samarbeide med skytterlaget og ha en dag på pistolbanen. 
Dette er et prøveprosjekt. Ingen i Nordland som har hatt dette før.  
  
Begge prosjektene er bra for foreningen og kan rekruttere både barn, foreldre og 
hele familien som medlemmer på sikt. 
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Nissejakt:  
Diskuteres om vi skal utføre Nissejakten i år med tanke på Corona. Kommer forslag 
om å ikke ta sjansen på dette da det kan bli vanskelig å overholde 
Coronarestriksjonene og det kan da være riktig å avlyse dette i år.  
 
Jegerprøvekurs 
Starter mandag. Kjøres intensivt på 1,5 uke. 15 påmeldte som er fullt kurs. Det skal i 
morgen planlegges plasseringer av folk i Novika for å overholde 
Coronarestriksjonene.  
 
Harejaktkurs:  
Flyttet til februar på grunn av Corona. Har situasjonen forbedret seg kjøres dette 
som normalt. Hvis ikke, vurderes det dagskurs.  
 
80-årsjubileum:  
Flyttet til neste år. Tenke på forslag på aktiviteter slik at vi kan ha klart budsjett. 
NJFF er også 150 år. Det gjør det mulig å hente midler fra foreningen til vår feiring 
også. Det kommer forslag om å få til foredrag og aktiviteter gjennom året og å 
markedsføre foreningen.  
Forslag om å lage en brosjyre/flyer med informasjon om foreningen som vi kan 
bruke under markedsføring og å dele ut på stand og andre steder ved behov. Sjekke 
om det er noen som kan hjelpe oss med utarbeidelse og utforming av brosjyre.  
Kan utvalgte bidra? Kan noen utenom bidra? Må ha en gruppe som planlegger 
dette. Hører med noen aktuelle. Her kan vi også bruke utvalgene. 
 
Bom:  
Kommet spørsmål om bom kan åpnes ved arrangement. Bommen åpnes kun om 
det er spesielle behov for det. For eksempel om det er deltagere i rullestol. Ellers 
gjelder det likt for alle: det må gås fra parkeringen.  
 
Hundeluftegård: 
Inntekter på ca. 10.000,-  
Årskontingent gjelder fra dato til dato. 
Mangler port, søppeldunk og postkasse.   
 
Vedtak Vi søker om å få utføre JOFS i første omgang. Einar og Harald Inge blir ansvarlige 
for å planlegge å delegere oppgaver og gjennomføringen. Tenke på hvordan dette skal 
utføres med tanke på Corona.   
Nissejakten avlyses. Det ses på om vi heller kan utføre et julelotteri.   
80-årsjubileum: Christer og Monika blir med i gruppen for planlegging. Hører med flere om 
det er aktuelt å være med på noe sånt. Lotte sjekker med Jørn Østvik som er grafisk 
designer i Helgeland Event om han kan hjelpe oss med utforming av brosjyre. 
Hundeluftegård: Christer har en aktuell som har meldt seg for å lage port.    
 

 
 
 

- Neste styremøte 
Januar 2021. 
 
 


