
                                                                                                                                                      

REFERAT STYREMØTE RANA JFF 06.05.2021 PÅ TEAMS 

Til stede: Steinar Høgås, Lisbeth Bjørnmyr Myrlund, Charlotte Ånonli Laukholm, Elnar Olsen, Asle Joar 
Hansen, Daniel Korsvik, Frank Westvik, Hans Olav Bjelvin 

 

Sak 1. Innkalling og dagsorden 
Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2. Orientering om den økonomiske situasjonen  

Asle orienterer om den økonomiske situasjonen: 
Netto disponibelt på driftskonto er per dags dato kr 298.000.  
Det forventes økte inntekter på skytebanen, det skytes nå opptil cirka kr 15.000-20.000 per uke. 
 
Sparebank 1 årsavtale sponsormidler med kr 50.000, bes utbetalt. 

Behov for gjennomgang av forsikringspremie da disse har økt betraktelig de siste årene. 

Nytt styringssystem til Sportingbanen er innkjøpt og montert.  

Konklusjon: God likviditet 

Steinar orienterer om laksetrappa i Revelfossen. Rana JFF har fått til et samarbeid med 
Statskraft. Trappen i Revelåga vil være klar for åpning når sesongen starter. 

 

Sak 3. Orientering og diskusjon om oppstart og rekkefølge i arbeidet på Mangholmheia. (Asle, 
Elnar og Hans Olav) 
 
Søknad til lagerbygg er snart godkjent. 
Søknad til sportingbane: mulig det må gjøres en endringer på søknaden før midten av juli. 
 

Lagersystem Mangholmheia: 
Venter på svar fra Rana Kommune vedrørende byggesøknad. 
Bestilling av kassehus/buer til Mangholmheia gjøres av Elnar i uke 19. 



Hans Olav tar kontakt med Elnar for et byggemøte i løpet av uke 19. 
 

Det er hvert av utvalgene som er ansvarlig for å få elementene på plass og få taket tett. 
Spørsmål om kapasiteten til utvalgene for å få detteferdigstilt til høsten ble stilt. 

Prioriteringsliste: 

- Bygging av kassehus og deretter vurderes kapasiteten for å gjøre ferdig 
fundamenteringen av lagerbygg 

- Gjenstående arbeid fra fjorårets prosjekt 
- Etableringen av kjørebua på skeetbanen 

 
 

Hans Olav orienterer om muligheten til å søke om en tilleggsfinansiering, en kompensasjon for 
frivillige organisasjoner som har mistet midler i disse koronatider. Søknadsfrist er i slutten av 
mai/begynnelsen av juni. Kan det søkes om midler for å skifte ut maskinparken som er på 
sportingbanen? Saken tas videre på neste møte. 

 

Sak 4. Er Laliadag 2021 mulig i år?  
Steinar orienterte om at Laliadagen utsettes til 2022. 

 

Sak 5. Utebursdag i anledning NJFFs 150 års jubileum lørdag 23. Oktober Steinar 
Steinar orienterer om planleggingen av stand ved Sport 1 23. oktober. 
Steinar har sendt søknad om kr 7.500 til dekning av arrangementet, samt give-aways, beach-
flag.  

 

Sak 6. Northern Hospitality Group – en mulighet for oss?  
Hans Olav orienterte utvalget om Northern Hospitality Group. Event for turister som kommer til 
Rana. Kan det være interessant for «turister» å komme opp på leirduebanen og få et tilrettelagt 
skyte opplegg med viltservering? 
Interessant ide som Hans Olav jobber videre med. 

 

 

 

 



Sak 7. Saker fra Utvalgene 

Hundeutvalget: 
Frank Westvik orienterte om aktivitetene fremover: 
- Apportprøve 
- Samarbeid med leirdueutvalget om skytetrening 
- Jegercup 
- Dressurtrening 
- Rekruttering 
- Rypetaksering 
- Hundeutstilling 

 

Fiskeutvalget: 

Ranaelva er nå friskmeldt og man er derfor redde for re-smitting. 
Daniel Korsvik orienterte om organiseringen av oppsyn i Ranaelva.  

 

Leirdueutvalget: 

Hans Olav orienterte at leirdueutvalget har fått tilbud på duer.  
Leirdueutvalget har fått fullmakt til å ta valg av due og kjøp. 

 

Sak 8. Eventuelt 

 

 

 


