EIDANGER
JEGER OG FISKERLAG
Stiftet 4. desember 1950
Org.nr: 992 721 626

Dagsorden styremøte EJFL den 13.05.2020. kl. 18:00
Sted:
Innkalt:

Lillegårdseter skytterbane
Rune Lauritsen, Thomas Naper, Hilde Irene Bø, Øyvind Ranheim og Tommy Løberg Pedersen,
Knut Nordskog, Ole Strand og Kjell Vidar Omsland, Finn, Ronny, Stig.

Fra styret:
Forfall:
Knut, Øyvind, Kjell Vidar, Ole og Stig
Referent:
Hilde
Sak
Saker til behandling:
nr.
54/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden:
OK
55/20 Gjennomgang og godkjenning av referat fra 20.04.2020.
48/20 OK- Penger kommet
49/20 Hilde har fått tilgang til bongen på nett og korriger info
50/20 Finn ønsker et sett ekstra til utlån. OK . Rune ordner. Må slipe opp ekstra
bomnøkkel
53/20 Sandefjord JF har vært her og hatt instruktørkurs. Vellykket.
56/20 Innkomne skriv:
• Melding pr. 30.04.20 fra IF Skadeforsikring, om at EJFL forsikringsavtale
er oppdatert. OK
• Melding pr. 03.05.20 fra Malin Emilie Olander, vedr. flyttemelding/
adresseendring. OK
• Melding fra NJF Telemark ang. rydding av maritimt avfall, frist er
17.05.20 for innsendelse av en kort plan/ beskrivelse for
gjennomføringen av ryddejobben. OK. Ronny i Fiskeutvalget tar
ansvar for arrangement. Thomas tar ansvar for rapporteringen til
NJFF Telemark
• Melding fra NJF Telemark som ønsker tilbakemelding på fiskearter,
kreps, båtutsettingsplasser og kalking etc. av vann i Telemark. Dette i
forbindelse med utarbeidelse av et nytt nettbasert/ elektronisk
fiskekart. Ikke aktuelt.
• Melding om booking pr. 03.05.20 av NJFF-båt i Langangsfjorden.
Thomas oppdaterer info om båten. Har fått tilgang. Er pr nå ikke
tilgjengelig
57/20 Økonomi:
På konto pr 13.06.2020: 723 643,98 NOK (bokført saldo). Lån: -917 227,00
NOK
VIPPS-konto: 6 878,46 (støtte til Løpende elgbane)
Revidert budsjett for haglebaneutbygging: 90.000,- (tidl. 50.000,-) Hittil brukt
53 932,00. Vi har av sikkerhetsmessige årsaker vedtatt at vi fullfører
standplasser med vegg og tak på alle stiposter.
58/20 Ekstraordinært årsmøte:
Avholdes mandag 15.juni. Utearrangement. Hilde distribuerer til medlemmer
via post og kontakter Hans Petter Holm.
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Jegerprøven:
Fra 7.mai er det åpnet for å holde alle samlinger på jegerprøvekurs. Hilde og
Tommy setter opp datoer i ukedagene. Kandidater fra april får førsteretten.
Kontakte landbrukskontoret vedr. eksamen.
E-18 Smellen:
Avlyst – søk godtgjørelse
Godtgjørelse formann og kasserer:
6000,- og 4000,-. Leder og kasserer frasier seg disse midlene siden det er
mangle flere som bidrar for å holde hjula i gang. Ønskes brukt til andre formål
som styret bestemmer. Sett opp som sak på neste styremøte.
Dugnad fremdrift/kostnad:
Se punkt 57/20 vedr. økonomi. Helt super innsats av dugnadsgjengen. Jobber
fortsatt med standplasser til stiposter av sikkerhetsmessige årsaker.
Oppkobling av stipost, innleie av hjelp:
Vi leier inn ekstern hjelp til å koble opp 1 stipost med elektronikk. Vedtatt
Eventuelt:
1 Fiskesommer (Ronny): Fiskesommer hadde frist 13.mars på frifondmidler. Vi
arrangerer derfor heller familieaktivitet med fisking som tema. Ronny søker og
rapporterer innen 1.desember 2020.
2 Hytte Fyrsedal: (Ronny): Bytte madrasser 6 stk, nye nøkler/sylinder,
solcellepanel, kjøkkenutstyr. Budsjett på 15.000, men kan overstiges pga nye
madrasser. Vedtatt
3 Ettersøksrapporten (Hilde) frist 5 juni: Rune tar ansvar for denne.
4 Løpende elg (Finn): Forprosjekt er opprettet med Finn og Kjell Vidar. Finn har
ansvaret. Sett opp budsjett på grunnarbeid, elektrisk, løpebane elektronikk,
skinne
5 Dagsrapport fra hagle- og riflebane for bokføring: Hilde ønsker tilsendt
rapport etter hver skytedag eller egen tilgang til å hente ut info, pga bokføring.
Får tilgang til Izettle.
6 Haglemerket: Tommy tar de som ikke fikk fullført de siste 25 skudd
7 Hagleinstruktør: Terje Gravklev ønsker å stille til disposisjon, på vegne av
EJFL, som privat instruktør. Vi skal se nærmere på opplegg.
8 Bukkejakt (Ronny) i Eidanger JFL sine terreng (Langangen, Nissedal og
Fyresdal). Vi setter opp totalt 1 bukk pr terreng. Søknadsfrist bukkejakt: 1.juli.
Tildeling 2.juli. (Hilde)
9 Skogsfugljakt (Ronny) Nissedal og Fyresdal: Søknadsfrist 1.august for jakt i
perioden 10.september – 20.september. Tildeling 2.august. (Hilde)
10 Alle utvalgsledere skal fra nå inviteres på alle styremøter (Hilde) med
frivillig oppmøte med mindre det er saker som gjelder spesifikt det utvalget.
Hvis spesifikke saker vedr. utvalg må utvalgsledere møte. Hvis leder melder
forfall, må de finne annen deltaker i utvalget til å stille

Møte hevet kl. 20.45
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