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Sak 

nr. 
AGENDA:  
 

Ansvar Dato 

ferdig:  

5/1/19 Informasjon kommende medlemsmøte    

 - De fleste som er kontaktet for foredragsholding er opptatte, får da 

dessverre ikke deltatt. Åpne for forslag om noen har tips. 

- Om noen har filmsnutt eller lignende som kan vises, er det 

hyggelig om de formidler dette til Reinert, så dette kan snakkes 

om/rundt med medlemmer som eventuelt møter. 

  

5/2/19 Gjennomgang av møtereferat fra juni og august   

 Juni: 

- Reguleringsplan. Fått kontakt med Rambøll. Kontaktpersonen har 

vært langtidssykemeldt, men er tilbake på jobb nå. Håper på 

fremgang videre. 

- Figursti: 15. Mars 

- Jaktsti: 2. August 

- Opprettelse av dugnadsgruppe. Status her? Reinert vet om ett par 

ressurser som har mulighet/interesse for dette. Slitt med sykdom, 

derfor ikke blitt noe særlig i år. Ønsker beskjed om man vet om 

andre. 

- Vaktordning på hytte. Forslag om å rullere vaktene mellom 

utvalgene. Muligheter for å sette opp vaktliste for hytte fremfor 

dagens ordning. Ha salg av all skyting i hytte fremfor dagens 

løsning, med deling mellom utvalgene. Den generelle instruksen 

fra politiet setter krav til banevakt, også på hagle. Styeleder 

ønsker at dette følges opp så godt som mulig. 

Regelverket sjekkes opp, foreningens vedtak setter krav til 

banevakter, dette bør følges opp. 

August: 

- Foreningsbåten har fått nytt nummer, dette er OK. 

- 2 nye jegerprøveinstruktører er på kurs i disse dager. 

- Plastpropper – her må det følges opp, finne gode rutiner. 

- Vedtekter. Ønsker fortsatt at vi gjennomgår å kommer med 

eventuelle forslag til endringer. 

 

  



 

 

5/3/19 Status egen styringsgruppe NSF   

 - Det har kommet tilbakemelding fra NSF til styreleder i RJFF om 

at dagens organisering av foreningen opp mot NSF ikke fungerer. 

Tilbakemelding skal ha vært at NSF skyttere må opprette ett eget 

styre for organisering av nordisk trap. 

  

5/4/19 Utvalgene informerer, samt detaljert orientering fra kasserer    

 - Dameutvalg:  

Ligger etter planene. Rifleskyting 2 ganger til frem mot nyttår. 

Det er rifleskytingen for i år. 

Hatt jaktopplæring med jaktutvalget. Flott dag!  

 

- Ungdomsutvalg: 

Venter fortsatt på våpenkort for hagler. Det har vært en del frem å 

tilbake med våpenkontoret. Viser seg at de har sendt en epost, 

denne har ikke Reinert mottatt. Den ble mottatt i dag, 15/10/2019. 

Med andre ord er søknader nå OK, hagler kan overføres fra Geir 

til RJFF. Med andre ord er våpen nå på plass innen kort tid.  

 

Vært på hummerfiske, holder på med jaktskytterskole mm. Det er 

ikke lett å rekruttere, er rundt på skoler å reklamerer i disse dager. 

 

- Jaktutvalg:  

Jaktsti. Vært på befaring, ingen negative tilbakemeldinger. 

Oversendes videre til kommunen for behandling der. Venter på 

tilbakemelding. 

Fått tillatelse til å jakte småråvilt. Skal administreres av 

jaktutvalget. Alt skal meldes inn til kommunen for å unngå 

problemer. 

Gått ut med informasjon om at KUN hagle er tillatt på fellesjakt. 

Det er en som har fått tillatelse til å benytte kombivåpen. Ble en 

sak med ettersøk, ingen skade på dyr. Kommet kommentarer i 

ettertid rundt at det har blitt benyttet rifle i jakt. Det er jaktleder 

som bestemmer hva som skjer under jakt. Det skal ikke være 

uklarheter rundt dette. Likeledes ønsker leder at utvalgsleder 

oversender rapport om hva som har oppstått i slike tilfeller. 

 

- Fiskeutvalg:  

Holder på med bekker og vedlikehold. Noen plasser er mer 

utfordrende enn andre. En foss har skapt problemer, men ser ut til 

å hjelpe nå. Fått god bistand fra Tomb Jordbruksskole med grus. 

Mange jobbet godt, både med maskiner og håndkraft. Holdt ett 

foredrag til nevnte elever i ettertid. Venter på noe arbeider som er 

lovet, blir mest sannsynlig neste år. Ny båtansvarlig, båten ligger 

på Saltholmen pr. i dag. Har en båtplass i Krogstadfjorden, noe 

uklarhet rundt denne. Ønsker kontakt med grunneier. (Råde 

Graveservice)  

Ønsker å låne en RHV for å rydde opp i spøkelsesytstyr. Er i 

dialog rundt dette. 

 

- Hagleutvalg: 

Sliter med rekruttering. Utvalget blir mindre å mindre. 

 

- Rifleutvalg 

Ordnet opp med elektronikken rundt løpende elg. Arild har fikset, 

nesten ferdig. Blir også lys her nå. Bunkersen blir i verre og verre 

forfatning. Mye sprekker som er fuktige, fryser og blir verre hvert 

år. 

 

  



 

 

5/5/19 Diverse   

 -    

6/5/19 Innkomne brev   

 - Kommet brev fra NJFF ang. regler for Østfold cup jegertrap. Mye 

likt tidligere, men nytt av året er at det trekkes hvem som skal 

arrangere neste cup. Tidligere var vinner arrangør. 

 

  

    

    

 

Neste styremøte: 10. des. 

 

Sekretær 

 

Jon Sanne  

 

utsendt dato:  23.10.2019 

 

 


