
      

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT STYREMØTE RANA JFF 13.01.2020 BIMBO 
 

Til stede: Steinar Høgås, Ina Hangås, Asle Hansen, Elnar Olsen, Hans Olav Bjelvin, Siv 

Hege Pedersen, Frank Westvik, Daniel Korsvik, Steffen Trones, Charlotte Laukholm 

 

 

Sak 1. Innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2. Protokoll fra forrige møte 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3. Økonomi 

-Siv Hege orienterer. Ikke begynt å skanne bilagene. Momsrefusjon kommer i 

mars. Må lages budsjett for bruk av pengene for neste år. 

-Leirdueutvalget skal sammen med eiendomsutvalget gå gjennom kostnader 

for Mangholmheia.  

-Problemer med refusjon av kjøregodtgjørelse til de som har drevet oppsyn i 

Ranelva. Har kontaktet Veterinærinstituttet, som i utgangspunktet lovet 

refusjon, men nå har det oppstått problemer med refusjonene. Steinar skal 

følge opp denne saken  

-Avventer innkjøp av viltkamera. 

-Skal sende søknad til Statskog om pengestøtte 

 

-Budsjettforslag fra utvalgene 

Må ha det inn så snart som mulig. Ajour må blir ferdig med arbeidet sitt, slik at 

man har regnskapene fra i fjor. 

- Avtale med Evry – innbetaling er nå mottatt 

 

Sak 4. Oppfølging av bevilgning til utviklingsfase 1 på Mangholmheia 

- Paneling av Haraldshallen og Pekkabanen. Alle andre prosjekt er fullført, nå 

er det disse to banene som gjenstår. Har ikke fått kostnadsoverslag enda. Etter 

befaring skal det iverksettes det nødvendige arbeidet. Leirdueutvalget har stilt 

seg disponibel til å utføre arbeidet. 

Skal sende anmodning om betaling til Sparebank1. 

 

Sak 5. Store investeringer i 2020 

Må gjøre en prioritering av hvilke arbeid som skal gjennomføres 

- Utbygging av lager/garasjeplass. Avhengig av finansiering. Tar stilling til 

dette etter at budsjettmidlene er klarlagt. Vi må bli bedre til å ta vare på utstyret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asle sjekker frist 

for søknad 

 

 

 

 

 

 

 

Elnar, Asle og 

Hans Olav skal 

gjennomføre 

befaring 

 

 

 

 

 

 



vårt. Utvalgene må ta rede på sitt eget utstyr. Har vært uklart hvem som har 

hatt ansvar for å ta rede på utstyret.  

Er stort behov for lagerplass, må klarlegges hvor stor plass de ulike utvalgene 

har behov for, og hvordan lagerplassen skal settes opp. Viktig at utvalgene blir 

fornøyde med hvordan lagringen blir, og at utvalgene føler eierskap til 

Mangholmheia. Elnar har laget skisser for hvordan lagerplassen mulig kan 

gjennomføres. 

Skal søkes tippemidler og Sparebank1 om bidrag til å dekke utgiftene til dette. 

- Bua til skeetbanen skal byttes ut med en ny. Dette arbeidet er under kontroll.  

- Fuglehundutvalget ønsker midler til fellefangst for småpredatorer. Skal søke 

midler fra Statsskog. Vurderer kurs i fellefangst.  

 

Sak 6. Innkjøp av skudd og duer for 2020 

Leirdueutvalget henter inn tilbud på antall duer de vil ha. Henter inn tilbud på 

PV-duer. Avventer til vi har oversikt over regnskap og økonomi. 

 

Sak 7. Forslag til retningslinjer for alle utvalgene i Rana jff 

- det er allerede laget retningslinjer for utvalgene som er greie å bruke som 

utgangspunkt. Skal utferdiges normalretningslinjer. Skal på årsmøtet legges 

frem felles forslag til retningslinjer for utvalgene. 

-arbeidet må ferdigstilles til styremøtet i februar siden saken skal vedtas på 

årsmøtet 2020 

 

Sak 8. Rapport fra utvalgene 

 

Fuglehundutvalget 

Må kjøpe i alle fall 10-20 feller til. Styret godkjenner at utvalget kjøper de 

fellene de har bruk for.  

 

Leirdueutvalget 

Se vedlegg 

 

Sak 9. Eventuelt 

 

- Utvide leirdueutvalget med to medlemmer: Mastermo og Jens 

Andreassen ønskes inn i utvalget pga. det de har å bidra med i utvalget. 

Mulig dette må opp på årsmøtet, men styret har ikke noe imot at 

utvalget utvides med to medlemmer. Styret slutter seg til forslaget fra 

leirdueutvalget. 

- Møte med Statskog for å snakke om festekontrakten vi har med 

dem. Står i den kontrakten at vi kan drive aktivitet tre ganger i uken. 

Det har blitt problematisert at vi går utover det vi har rett til etter 

kontrakten, ved at det er aktivitet oftere enn det som følger av 

kontrakten. Statskog informerer om at det erfaringsmessig har vært lite 

støy fra Mangholmheia, de skulle derfor støtte oss i endring av 

kontrakten slik at vår faktiske aktivitet samsvarer med kontrakten. Må 

sendes en søknad om dette som må godkjennes av Rana kommune. 

 

 

 

 

Utvalgene skal 

drøfte hva de har 

behov for av 

lagringsplass. 

Frist 24.02 

 

 

Sende søknad på 

kr 10 000,- til 

Statsskogmillionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinar, Elnar og 

Asle skal sendes 

søknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vedlegg 

Utvalgsrapport fra Leirdueutvalget 13.01.20 

 

Pågående eller avsluttede aktiviteter i utvalget: 

Avholdt varetelling på Mangholmheia skytesenter viser at vi, ved inngangen til 

2020 hadde 185.000 PV duer og 4800 rabbitduer. Videre hadde vi 68.500 

skudd, type Fiocchi i kaliber 12 og 460 skudd, type Gamebore i kaliber 20. Av 

premier har vi 19 stk. 3. premier (dramglass), 5 stk. 2. premier (longdrink), 4 

stk. 1. premier (cognac) og 20 stk. 1. premier (vin).  Skytelederlisten for 2020 

er ferdig og vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside snart. 3 styringsbokser til 

akustikken på banene er sendt inn til service. Innkjøp stålskap (låsbart) er 

innstallert til erstastning for jernkista. 

Planlagte aktiviteter i utvalget: 

Det planlegges dugnad for å støyisolere Pekkabanen og bane 4. Dette vil skje i 

samarbeid med eiendomsutvalget og Elnar. Videre vil vi på sikt bytte ut 

lemmene foran utkasteråpningene på nevnte baner, da disse er i dårlig 

forfatning. Så snart føret tilsier det vil vi også pusse opp kastehusene på 

sportingbanen, da noen av disse er i relativt dårlig forfatning. Dette også i 

samarbeid med eiendomsutvalget. Vi vil også bytte ut ledningsnettet til 

akustikken, da vi har en formening om at dette er en av årsakene til 

problemene med akustikken på banene. Vi planlegger et større dommerkurs for 

våre egne skyttere, slik at vi er best mulig rustet til å utøve dommergjerningen 

under kommende skytestevner. Det vil bli utarbeidet egne vedtekter for 

leirdueutvalget.  

Utvalgets økonomiske situasjon pr. dato: 

Asle 

Saker som utvalget ønsker tatt opp i hovedstyret: 

Innkjøp av skudd og duer samt innkjøp av premier. Vi står foran store utgifter 

med hensyn til innkjøpene av skydd og duer, samt premier til den sesongen vi 

nå går inn i. På ammunisjonssiden er det sent ut ønske om pristilbud til et 10-

talls forhandlere. Disse er også bedt om å komme med tilbud på duer i den grad 

de forhandler duer av PV type eller tilsvarende. Når det gjelder premier har vi 

forholdt oss til Magnor glassverk og vil fortsette med det. 

For 2020 sesongen ønsker vi å bestille 200.000 skudd. Av leirduer vil vi 

bestille 173.600 (tilsvarer 31 paller a 5600 duer) og 2 paller med rabbitduer. 

Når det gjelder premier har vi bestemt oss for å gå for kun en type 1. premie, 

cognacglass, og ønsker å bestille 50 glass av hver premievalør. 

Dersom utvalgsleder ikke kan møte i styremøtet, bes rapporten vennligst 

innsendt til styreleder før møtet eller medbrakt av stedfortreder. 

 

Mvh 

Hans Olav Bjelvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




