
 

 

 

Råde Jeger og Fiskerforening 
Postboks 78,  1640 Råde 

 

 

Referat fra styremøte 

25. Juni 2019  
 

Sted: Jegerhytta Jerndalen        

 

Innkalt:  

Ole Morten Gabrielsen, Arnt Maurseth, Jan Ihleby, Cecilie Christin Hansen, Arild Kristiansen, Anders 

Sandvig, Sten Pettersen, Bent Hansen, Kjell Solhaug, Andrè Holt, Siri Marlen Lindem, Lars Mørk, 

Silje Monica Andersen, Reinert Fredriksen, Jon Sanne 

 

Tilstede: 

Andre Holt, Arild Kristiansen, Bent Hansen, Jan Ihleby, Jon Sanne, Sten A Pettersen, Kjell Solhaug, 

Ole Morten Gabrielsen, Siri Marlen Lindem, Anders Sandvig, Reinert Fredriksen.   

 

 

Sak 

nr. 
AGENDA:  
 

Ansvar Dato 

ferdig:  

4/1/19 Innkommende info og skriv    

 - Forsøkt å ta kontakt med Rambøll ang. reguleringsplanen, uten 

hell. Fikk opprettet kontakt i påsken, vært noe frem og tilbake 

etter det. Det jobbes med videre. Vurderer å melde tilbake til 

kommunen om status slik at vi viser at vi ikke har gitt oss. 

- Fått gode tilbakemeldinger fra naboer ved varsling i god tid før 

avvik i skytetider. 

  

4/2/19 Gjennomgang av siste møtereferat.   

 - Vedtekter: Dette må gjennomgås i god tid før neste årsmøte. 

- NSF: Medlemmene må danne ett eget styre. Det er pr. i dag 20 + 

medlemmer fra RJFF. Tilbakemeldingen fra NSF er at de ikke er 

tilfredse med måten medlemmene i RJFF gjør det pr. i dag. Siri 

prøver å få til ett avklaringsmøte med skytterne. 

  

4/3/19 Utvalgene informerer, samt detaljert orientering fra kasserer    

 - Dameutvalget: Fått bevilget midler, ca. 23000,- Går sin gang 

med aktiviteter mm. Har noe samarbeid med Jaktutvalget, spent 

på å se hvordan det går. Fornøyde. 

 

- Ungdomsutvalget: Jaktskytterskole. Ønsker å rekruttere på 

skoler mm. 1500kr for ikke medlemmer, 750kr for medlemmer. 

Godt tiltak. Opplever at færre og færre stiller opp på skytinger. 

 

- Jaktutvalg: Gjort større grep med tanke på jakt. Bukkejakt blir 

tirsdager, lørdager og søndager. Poster blir fordelt. Fellesjakt er 

vedtatt kun på lørdager. Blir ingen jakt 25. Da har man søndager 

til ettersøk om nødvendig. Det er en del kommende dugnad, liste 

oversendes. Grunnet uønskede hendelser under jakt, har det nå 

blitt besluttet at utvalgsleder er ansvarlig jaktleder, eventuelt at 

utvalgsleder peker ut en stedfortreder til dette. Det er forslag om å 

øke summen på jaktkort til 300 kr, 300 kr for felt dyr, samt å 

doble boten til 1500 kr for å felle geit. Økes til det dobbelte 

utover ett dyr. Ved mer enn 3 geiter blir man utvist. 

 

  



 

 

- Fiskeutvalg: Veldig dårlig med fisk i Oslofjorden. De har det 

samme problemet i Onsøy. 

Det har vært en tur i Lofoten, godt med fisk å mye moro. Sendt ut 

ett lite infoskriv til medlemmer i utvalget fra turen. Det er fortsatt 

plasser til neste tur. 

Har fikset på Saltnesfossen da noen stener hadde falt ned, disse er 

det ryddet opp i. 

 

4/4/19 Prioriteringssaker/liste   

 - Oppdatere skyteskiver på riflebanen: FOR: Enstemmig, så 

lenge det er økonomisk forsvarlig, venter på tilbakemelding fra 

kasserer. 

- Haglestevner neste år: Geir har meldt i fra at han ikke lenger 

kommer til å ta denne delen. Vi må finne noen som kan gjøre 

dette for neste år. 

  

4/5/19 Opprettelse av dugnadsgruppe?   

 - Forslag om å utarbeide en aksjonsliste over dugnadsjobber. Det er 

personer som har ytret ønske om å utføre dugnadsoppgaver. Vi er 

enige om at de skal få slippe til å gjøre dette, men da skal det ikke 

være slik at man «klager» eller «pirker» på jobben som utføres. 

UTVALGENE MÅ DERFOR OPPDATERE LISTE!! 

  

4/6/19 Onsdag 26. Sommeravslutning   

 - Griller eller lignende for oppmøtte. 

- Naboer er også invitert til dette, vi håper noen kommer så de kan 

se hvem vi er å hvordan vi har det.  

  

4/7/19 Diverse   

 - Forslag om at alle utvalg rullerer på hyttevakt, 1 uke hver. Ikke 

lenger ha betaling flere steder, KUN betaling i hytta. Alternativt 

gå ned til hytte/kiosksalg på lørdager. 

- Vimpel/flagg henger til tider oppe når det ikke er skyting. Det er 

viktig at dette tas ned, da flagget er ment som en orientering om 

at skyting pågår. 

- 2 personer som har meldt sin interesse som 

jegerprøveinstruktører. Veldig positivt om vi kan få til dette. 

 

  

 

Neste styremøte: 20. August 

 

Møtesekretær  

 

Jon Sanne  

 

utsendt dato:  02.07.2019 

 

 


