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

Referat styremøte EJFL den 19.08.2020. kl. 18:00
Sted:
Til stede:

Lillegårdsetre skytterbane
Rune Lauritzen, Hilde Irene Bø, Ole Strand, Øyvind Ranheim, Tommy Løberg Pedersen, Kjell Vidar
Omsland, Finn Nitscke, Petter Hovet

Forfall:

Thomas Naper, John-Ole Nordskog, Ronny Hansen, Lisa Korsmo, Stig Gunnestad og Hans Storvik.

Referent:

Ole Strand

Sak nr. Saker til behandling:
75/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Ok
76/20 Gjennomgang og godkjenning av referat fra 09.07.2020.
Ingen merknader.
77/20 Innkomne skriv:
Ny kompensasjonsordning for dekning av inntektstap på arrangementer pga korona/
covid 19, for perioden 12.mars til 31.august.
Søknadsfrist 15.september 2020.
Pristilbud fra Nordskog- Multibygg AS på toalett- sanitærbygg på totalt kr, 361 871,inkl. mva samt elektriker- og rørleggerarbeid med beregnet.
Tilbudet er overlevert pistolklubben som skal ta seg av søknaden om tippemidler
(høst 2020) samt søke DNB om midler.
EJFL søker Sparebank stiftelsen om midler.
Fra Bane Nor papirer ang. matrikulering (fradeling) av et område rundt innslaget til
tunnelen. EJFL og Pistolklubben fremkommer som fester med hver sin ½ del av
eiendommen rundt skytebaneanlegget. Hjemmelshaver (eier) er Porsgrunn
kommune. Rune tar kontakt med kommunen v/ Ole Henrik Lia før eventuell
signering. Under alle omstendigheter bør det fremkomme at EJFL og pistolklubben
har veirett over eiendommen som Bane Nor ønsker å fradele.

78/20

79/20

Inkasso krav pålydende kr. 508.- inkl. renter. Ingen i styre kjenner til avtale eller
firma som påberoper seg det eventuelle kravet. Hilde sjekker litt rundt dette før hun
betaler kravet.
Økonomi:
Bankbeholdningen pr. dags dato ca. kr. 931 00,-.
Siste måned har følgende store betalinger blitt foretatt, kjøp av hagle ammunisjon
og leirduer kr. 116 000,-. Betalt leie jaktterreng kr. 36 000,- og kr. 48 000,-.
Jegerprøvekurs EJFL:
Kurset gjennomføres over 2 helger, henholdvis 21.- 23. aug. og 28.- 30.aug. 2020.

Ansv.

Finn,
Tommy
og
Thomas.

PistolKlubben.
Rune

Rune

Hilde

Hilde

Hilde/

Frist

15.09

80/20

Det er 27 deltakere påmeldt, dessverre har vi måtte avvise ca. 20 personer på grunn
av korona/ covid 19, dette for at vi skal klare og overholde FHI retningslinjer.
Ellers meldes at alt er ordnet på plass og til kurset.

Tommy

Foreningen må få utdannet det vil si sendt flere på instruktørkurs for Jegerprøven,
Tommy ser på hva som finnes av alternative kurs og kandidater.

Tommy

Informasjon fra Rifleutvalget: v/ Finn Nitscke
Utvalget hadde et ønske om flere storviltkontrollører, det ble bestemt at utvalget
eventuelt kommer en liste på personer som så skal godkjennes av styret.
Utvalget ønsket at lagets medlemmer kan få kjøpt lagsklær. Det ble bestemt at Finn
inngår avtale med Protektiv, slik at de har en EJFL`s logo som de kan trykke på de
klærne som medlemmene ønsker å kjøpe. Utgiftene til logo og påtrykket dekkes av
foreningen. Tilbudet må bekjentgjøres som en nyhetssak på lagets webside.

81/20

82/20

83/20

84/20

85/20

86/20

Medlemmene av rifleutvalget skal kunne kjøpe rifle ammunisjon til litt redusert pris.
Informasjon fra Hagleutvalget: v/ Tommy Løberg Pedersen
Her meldes det om at driften av anlegget går veldig greit.
Informasjon fra Ungdomsutvalget:
Ingen fremmøtte ifra utvalget.

Rifleutvalget

Hagleutvalget
Ungdutvalget

Informasjon fra Kvinneutvalget:
Ingen fremmøtte ifra utvalget.

Kvinneutvalget

Informasjon fra Jaktutvalget: Ole Strand stilte ifra utvalget.
Leiekontraktene for jaktterrengene i Nissedal og Fyresdal er blitt forlenget med
henholdsvis 3 og 5 år.
Det er foretatt enkelte mindre endringer/ korrigeringer på lagets terreng- og
utleieregler, det vil blant annet krev fremvisning av nødvendig dokumentasjon for
jakten som skal utøves. Videre skal all jakt skal være betalt på forhånd, og det skal
alltid innleveres fangstrapport uansett resultat.
Påmeldingsfristen for første delen av jakten (før elgjakta) er over. Det er fortsatt
mange ledige dager i dette tidsrommet, jakt vil nå tildeles fortløpende som
søknadene innkommer.
Regler og kalender for utleie ligger oppdatert på lagets webside.
Det må lages en nyhetssak på websiden angående ledig jakt!!!!
Informasjon fra Fiskeutvalget:
Ingen fremmøtte ifra utvalget.
Informasjon fra Hytteutvalgene:
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Jaktutvalget

Fiskeutvalget
Hytte-

utvalgene
A:
B:
C:
87/20

Nissedal:
Ingen fremmøtte ifra utvalget.
Fyresdal:
Ingen fremmøtte ifra utvalget.
Langangen:
Ingen fremmøtte ifra utvalget.
Hundeutvalget:
Ny avtale hundefor, det vil bli salg av Sportsman`s Pride hundefor.
Salget krever at dette fremkommer som egen post i regnskapet. (Hilde)
Det ble etterlyst spørreundersøkelse ang, hvem som er interessert i å benytte seg av
avtalen (Thomas Naper ble tildelt ansvaret for å få på plass undersøkelsen)
Hundeutvalget innkaller til et eget utvalgsmøte, hvor man utarbeider en plan på
eventuelle kurs høsten 2020, samt ser på dette også for 2021 slik at dette kan
komme inn på eventuelle terminlister etc. (NKK)
Eventuelt:
Det har kommet tilbakemelding på at jaktterrenget i Langangen er igjengrodd, og at
det bør ryddes poster. Jaktutvalget får ansvar for at det til våren innkalles til dugnad
for rydding av poster.
Det ble stilt spørsmål når det gjelder Norges Mesterskapet i FITASC SPORTING den
26.september 2020 og hvor Eidanger Jeger og Fiskerlag fremkommer som arrangør
på Norges Skytterforbund`s webside.
At det er inngått avtale med Kroken, Brunlanes og Team Hagleskyting uten at dette i
det hele tatt er blitt tatt opp som egen sak i foreningen er ikke bra fremgangsmåte.

Møte hevet 20:00
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Hundeutvalget

Jaktutvalget.

