
 

Råde Jeger og 
Fiskerforening

Postboks 78,1640 Råde

Referat fra styremøte 
09.02.2021 

Sted: Teamsmøte       

Innkalt:  
Andrè Holt, Anders Sandvig, Arnt Maurseth, Arild Kristiansen, Jan Ihleby, Ole Morten 
Gabrielsen, Silje Monica Andersen, Reinert Fredriksen, og Kari Ann Skau Jensen.  

Til stede: 
Arild Kristiansen, Andre Holt, Silje Monica Andersen, Reinert Fredriksen og Kari Ann Skau 
Jensen. 

Sak 
nr.

AGENDA:  Ansvar Dato 
ferdig: 

1.0 Korona situasjonen

Det er fremdeles stor smittefare i Østfold, og styret er 
enige om at vi holder stengt for ordinær skyting inntil 
videre.   

Styret løpende

2.0 Tilskudd – Krisepakke 3

Vi har søkt om støtte for frafall av inntekter på ordinær 
skyting, stevner mm i perioden 12.03.2020 – 
31.12.2020. Vi har fått overført kr. 247.100, - til vår 
konto fra Krisepakke 3. Her har RF gjort en super jobb!

RF 31.01.21

3.0 Rettssak - ANKE

Motparten (BH/CH) har fått forlenget ankefrist. Motparten 
anker den delen av dommen som pålegger partene å 
betale sine egne saks omkostninger (Motparten ca.        
kr. 150.000, og RJFF ca. kr. 85.000, -). De vil at RJFF skal 
betale alle saksomkostninger. Vi avventer svar i saken…  

Styret Feb. 
2021



4.0 Årsmøte 2020/21

Vi har fått beskjed fra NJFF at fristen for Årsmøte er satt 
til 15.06.2021 på grunn av Korona situasjonen.  

RJFF har foreløpig satt årsmøte til 18.03.2021, men på 
grunn av smittesituasjonen ser det ut til at vi må utsette 
årsmøtet igjen.  

Styret foreslår derfor at vi avholder årsmøtet medio april, 
som et utendørs møte i Jerndalen, hvis smittesituasjonen 
tillater det. 

 

4.1 Utvalgenes årsberetninger

Utvalgslederne må lage årsberetning og sende den på 
mail til sekretæren. Frist er satt til 21.02.21 

RF sender ut mail til utvalgslederne om dette

Ledere 
utvalg 

RF

21.02.21 

snarest

4.2 Medlems statistikk årsberetning

KASJ lager en medlemsstatistikk for 2020 som skal legges inn i 
årsberetningen

KASJ snarest

4.3 Årsberetningen 2020

RF og KASJ skriver årsberetningen for 2020. RF/KASJ 01.03.21

4.4 Æresbevisninger og annet - årsmøte

Styret sjekker opp evnt. nye æresmedlemmer, dødsfall, 
eller andre æresbevisninger til årsmøtet.

RF/KASJ 01.03.21

5.0 Forsikringer pr. 01.02.2021

RJFF har byttet til Gjensidige forsikring, og har hatt en 
totalgjennomgang av foreningens forsikringer. Vi har 
spart ca.kr. 5000,- på dette, og har i tillegg fått en 
forsikring av medlemmer som har vakt i Jerndalen eller er 
med på dugnad/annet arbeid i Jerndalen i foreningens 
regi. 

RF 01.02.21

6.0 Utdanning og kurs 2021

Styret må passe på at vi til enhver tid har medlemmer 
som er dommere/instruktører, og at disse er oppdaterte. 
I tillegg må vi sørge for å kurse medlemmer, slik at vi har 
tilgjengelige instruktører, ledere og dommere innen alle 
utvalg. Sekretæren har ansvaret for å følge opp dette… 

KASJ løpende



Neste styremøte: på Teams om ca. 14 dager. RF kaller inn.  

Møtesekretær  
Kari Ann Skau Jensen, utsendt dato: 09.02.2021

7.0 Isfiske konkurranse

Det er ikke mye som skjer i disse Korona tider, men 
mange er ute og fisker på isen. Vi drar i gang en 
fiskekonkurranse (noe lignende sjøørret konkurransen vi 
har om sommeren) AK legger til rette for dette, skaffer 
premier, og sender ut informasjon til medlemmene. 

AK snarest

8.0 Eventuelt

AK informerte styret om Trivselsgruppa/Seniorgruppa. 
Yngvar Skau Jensen har tatt på seg å sette i gang gruppa 
igjen, og har sendt ut invitasjon til første møte 11.02.21 i 
Jerndalen. Flott tiltak! 


