Referat fra styremøte 10. mars 2021
Sted:
Til stede:

Lillegårdseter skytesenter
Rune Lauritzen, Thomas Naper, Ole Strand, Tommy Løberg Pedersen, Kjell
Vidar Omsland, Øyvind Ranheim, Hilde Bø, Finn Nitschke, Joakim Lunde, Aina
Skjerdal Leines

Forfall:

Ingen

Referent:

Aina Skjerdal Leines

Sak 11/21
Rune informerer om ansvarsfordeling: Sender dette rundt til alle og tar ein gjennomgang.
Få baneutvalget inn i ansvarsfordelinga: formann, nestformann & sekretær.
Overordner samarbeid med Porsgrunn Pistolklubb, Porsgrunn kommune og Nye veier
Sikkerhet HMS-protokoll opp mot bane, gi ansvar til baneansvarlige
Sak 12/21
Joakim tar over jobben til Tommy og Finn der han har to under seg. Ansvarsområde er bl.a.
inndeling av skytegrupper, vaktlister osv
Tommy og Joakim synkroniserer overlevering av diverse utstyr (våpenskap, permer osv)
Kjell Vidar overtar det ene våpenskapet til rifleskudd.
Kasserervervet blir overlevert fra Hilde til Tommy. Hilde, Rune og Tommy ordner dette.
Hun beholder nøklene pga jegeprøvekursene hun skal avholde.
Aina Skjerdal Leines overtar vervet som sekretær etter Ole Strand og har overtatt
minnepenn, skriver og permer.
Fram til neste styremøte skal alle notere hva de har, og hva de mangler av utstyr til
foreningsarbeid.
Sak 13/21
Hilde har ikke lenger tilgang til NJFF sine nettsider, så ansvaret for informasjon av kurs og
lignende videreføres til de webansvarlige som er Thomas & Tommy
Sak 14/21
Hundeutvalget er i rute. Det er dressurkurs nå til lørdag den 13. mars med Petter Hovet.
Øyvind har vært på obligatorisk grunnkurs for å bli jegerhundfører. I den anledning
informerte Rune om at den 20. mars er det kurs for ettersøksinstruktører på Lillegårdseter
og Dolvenbanen den 21. Det er også planer om jakthund/dressurkurs etter hvert. Ønsket er
å få litt fuglehundaktivitet på Lillegårdseter.
Øyvind informerte også at det er en ventetid fra man melder seg opp til prøve til man kan gå
opp. Prøven kan da tas før prøveperioden går ut. Perioden er tidsrommet 02.01.2021 til

30.06.2021. Altså, en uke vent fra oppmelding, så kan man ta prøven innen 30.06.2021. Vi
har også en prøveperiode til høsten.
Petter Tuwnes ønsker et apportkurs og dette ønsker Rune å få til på Lillegårdseter ved å leie
inn instruktør.

Sak 15/21
Problem med betalingsterminalene: 1 på rep., garantisak. Låneterminaler kosta 2000,- +
moms i helga fordi det ikke eksisterer noen serviceavtaler. Forslag å bruke vipps men dette
blir for uoversiktlig da folk ikke merker betalingen. En annen utfordring er at betalinger fra
Vipps til foreningskonto skjer i bolker og det blir da vanskelig å skille betalingene.

Sak 16/21
Sliter fortsatt med overføring fra Paypal, Tommy prøver å kontakte de daglig
Kontoen er sperra grunnet mangel på dokumentasjon til leder er verifisert. Får ikke endra
leder i foreningen. Tommy skal trykke mer på nå som han offisielt er kasserer.
Sak 17/21
Fikk skryt av Morten på Årsmøte der han sa at EJFL er en forening med sunn økonomi.
Foreningskonto er i minus.
Hilde har overført 100 000 fra markedskonto til foreningskonto.
Faktura på ca. 21.000, - fra regnskapsfirma går til betaling.
Totalt utgifter til regnskapsfirma i fjor ble ca. 100 000,Rune vil høre med andre foreninger hva de betaler til regnskapsfirma.

Sak 18/21
Rune informerte om at han beholder riflene til foreningen hjemme.
Booking på nettet har vært en suksess og dette vil foreningen fortsette med enn så lenge.
Forslag om å øke prisene på ikke-medlemmer når vi åpner for fullt. Pr i dag ligger vi noe
under de andre foreningene som er naturlig å sammenligne seg med. Dette gjelder
Brunlanes, Larvik og Porsgrunn skytterlag
Forslag om å bruke kort for 15 skudd for å forhindre at folk ligger og skyter i «timesvis» på
riflebanen.

Sak 19/21
Hilde informerte om at jegerprøvekurset er utsatt pga covid-19.

Sak 20/21
Rune hadde en briefing på buene: Fikk i dag tetta alle takene med takmembran til 40 000,sponset av Isola.

Sak 21/21
Forslag fra Tommy: Mandat på bruk av penger, Tommy kommer med forslag på dette.
Hilde nevnte også på i denne anledning at vi må bli flinkere til å merke fakturaer når vi er ute
og handler.
Hun informerte også at vi er blitt forsøkt svindla for ca. 150 000,- fra et proft firma som har
sendt mail fra en adresse som ser ut som Rune Lauritzen sin.
Sak22/21
På tampen av møtet oppfordret Rune styremedlemmene til å be venner og bekjente som vi
tar med på banen til skyteaktivitet å donere en pengegave på Vipps.

Sende referat til styret@ejfl.no

