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Kari Ann Skau Jensen, Linn Monica Pålerud, Kjell Solhaug, Reinert Fredriksen, Silje Monica Andersen.  
 
Tilstede: 
Anders Sandvig, Linn Monica Pålerud, Kjell Solhaug, Reinert Fredriksen, Silje Monica Andersen, Kari Ann 
Skau Jensen 
 
 
Sak 
nr. 

AGENDA:  
 

Ansvar Dato 
ferdig:  

1 Rask gjennomgang av årsmøtet. RF  
 - Vi må lage evaluering av 2019 – Styremøtet bestemte at et utkast   

   skal gjøres ferdig til styremøte i august 2020. 
 

RF & 
KASJ 
 

 

2 Info om begjæring om rettssak. RF  
 RF ga en oppsummering av søksmålet. Saksøkere har sagt nei til 

mekling, og vil kjøre saken mot RJFF. 
RF  

3 Vedtekts endring Styret  
 Vi venter på at ØJFF har gjort ferdig sine endringer i vedtektene. 

Det ble opplyst på årsmøtet at dette er klart i løpet av juni 2020. Vi 
ser på denne saken igjen på styremøte i august. 

Styret  

4 Jaktutvalget RF  
 Lederen av jaktutvalget har trukket seg. Styret overtar ansvaret for 

jaktutvalget fram til neste årsmøte. Enstemmig vedtatt av 
styremøtets medlemmer. 

Styret  

5 Oppsummering av vår situasjon. Styret  
 Kjell informerte om Hagleskyting:  

Vi følger regler for avstand, påmelding, betaling, antibak-vasking, 
påfylling av duer, og standplass rutiner. Det har stadig kommet 
flere for å skyte, og sist lørdag var det fullt. 
Reinert informerte om Rifleskyting:  
Vi følger regler for avstand, påmelding, betaling, antibak-vasking, 
og standplass rutiner. Det er kun 3 skyttere på standplass av gangen 
i tillegg til standplassleder. Det er ikke så mange som skyter ennå. 
Dette kan skyldes at det ikke trengs oppskyting for jaktsesongen 
2020/21, hvis man hadde avlagt skyteprøve sesongen 2019/20. 
Rifleutvalget har en del medlemmer som ikke kan ta vakter, og 

  



 

 

dette sliter på mannskapene (kun 3 lag som har vakter) når 
riflebanen er åpen 2 ganger i uka. Rifleutvalget vurderer å gå ned til 
skyting en dag i uka (onsdager).  

6 Midlertidig plan for drift i august  Styret  
 Korona situasjonen endrer seg fra uke til uke, og det er svært 

vanskelig å lage en plan for august akkurat nå. Styret ble enige om 
at denne saken tas opp igjen på styremøte 18. juni 2020. 
Regjeringen kommer med nye retningslinjer den 15. juni, og det 
gjør det lettere for oss å lage en plan for oppstart i august.  

Styret  

7 Info om nytt klubbhus. RF  
 Klubbhuset vårt er for lite, og vi bør tenke på å få oppført et nytt 

hus. Rambøl er kontaktet ang. reguleringsplan. RF har startet 
forundersøkelser med kommunen, pistolklubben, og fått laget et 
utkast til tegninger av klubbhus. Styremøtets medlemmer gir 
enstemmig tillatelse til at RF går videre med planer, entrepriser, 
tegninger osv. RF gir mer informasjon på neste styremøte. 

RF  

8 Diverse   
8.1 
 
 
 
 
8.2 
 
 
 
 
 
 
8.3 
 

KASJ har fått en henvendelse fra Kvinnekontakten i Borge JFF 
ang. damer som gjerne vil skyte i Jerndalen. SMA tar kontakt med 
Kvinnekontakten i Borge. 
 
 
KA presenterte regnskapet t.o.m april. Vi har foreløpig en «sunn 
økonomi», hvis vi ikke bruker for mye penger. Vi må fortsette å 
jobbe for å få inn penger, i og med at vi har mindre inntekter på 
skyting og kiosk pga. Korona. Styret må også søke om å få penger 
fra staten for å dekke tapte inntekter. 
 
 
Hagleutvalget ønsker å arrangere klubbmesterskap, 50 skudd, 
27.06.2020. Styret godkjenner dette.  
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Neste styremøte: 18. juni 2020 
 
Møtesekretær  
Kari Ann Skau Jensen, utsendt dato: 28.05.2020 
 


