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

Referat styremøte EJFL den 23.09.2020. kl. 18:00
Sted:
Til stede:

Lillegårdsetre skytterbane
Rune Lauritzen, Thomas Naper, Hilde Irene Bø, Ole Strand, Øyvind Ranheim, Kjell Vidar Omsland
og Finn Nitscke

Forfall:

Tommy Løberg Pedersen og Ronny Hansen

Referent:

Ole Strand

Sak nr.
89/20
90/20

91/20

Saker til behandling:
Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Ok
Gjennomgang og godkjenning av referat fra 19.08.2020.
Sak 87/20 Hundeutvalget har hatt møte den 24.08.2020., hvor det ble satt opp
diverse aktiviter høsten 2020 og sesongen 2021, datoer vil bli fastsatt senere.

Ansv.

Sak 77/20 Fradelingen av tomta til Bane Nor er foreløpig ikke blitt signert.
Innkomne skriv:
Mail fra Hans Kristian Halvorsen angående "Historien om Eidanger Jeger og Fisk"
Skal vist nok skal være ferdig skrevet, vi innkaller skribenten til et styremøte.

Rune

Skriv fra Norges idrettsforbund/ idrettskretsen vedr. rutinekontroll av
Momskompensasjon for regnskapsåret 2019. Frist for innsending av dokumentasjon
er 12. oktober.

Hilde/
Thomas

Fra Porsgrunn kommune kunngjøring av reguleringsplan E18 Lanner – Kjørholt.
Baneutvalget i EJFL og PPK må ha et møte, før det tas kontakt med Nye Veier
angående anleggsvei som er tenkt over skytebaneanlegget.

92/20

93/20

Skriv fra Fylkessekretær Bjørn Erik Lauritsen NJFF-Telemark. Hvor det ble gitt refs
angående innkalling/ bruk av rifleinstruktør som ikke var tilsluttet Telemark.
NJFF-Telemark ble først forespurt, men kunne ikke bistå våre ønsker/ behov.
Thomas Naper forfatter et utkast til svarbrev.
Økonomi:
Bankbeholdningen pr. 31.08.2020 er på ca. kr. 963 00,-.
Inntekt fra Jegerprøvekurset ble på ca. kr. 40 000,-.
Det ble enstemmig vedtatt å nedbetale låne med kr. 380 000,-.
Instruktør utdanning:
Det er fra EJFL påmeldt 4 stk. for utdanning til jegerprøve instruktører, sted Horten.
Hundutvalget ønsker å sende Eddie Moljord og Rune L. til kurs i blod- og ferskspor.

HundeUtv.

Rune

Rune

Thomas/
Rune

Hilde

Startet.
Rune/
Eddie

Frist

94/20

95/20

Kvinnekontakt:
Lisa Korsmo ønsker å trekke seg som Leder av kvinneutvalget/ kvinnekontakt.
Ny Leder av kvinneutvalget/ kvinnekontakt Aina Leines, ble enstemmig valgt av
styre.
Sikkerhetsrutiner:
Det har vært to tilfeller av uønskede hendelser på standplass til riflebanen.
Dette må meldes inn som avvik i vårt HMS-system, skjema som skal benyttes ligger i
lagets HMS-perm.
De som har lov til å oppholde seg inne på standplass er kun skyttere/ instruktører
eller standplassledelse. Nedre aldersgrense for skyttere innen NJFF er 11 år.

Styret

Det må gjøre tiltak på sikring av endeveggene på standplassbygget til riflebanen.

96/20

Videre presiseres at det må brukes kammerflagg i alle våpen også halv automater.
Bordet rundt:
Felles opplæring i bruk av ipader og betalingsterminaler etc. Ansvar Finn og Tommy
Hilde informerte om at det er totalt 753 medlemmer, og at det er vervet 27 nye
medlemmer.
Øyvind Informerte om at hundeutvalget har hatt møte den 24.08.2020.

97/20

98/20

Spørsmål fra hagleutvalget angående nedsatt pris på duer for utvalgets medlemmer.
Forslaget ble forkastet.
Informasjon fra møte baneutvalget:
Møte ble avholdt 09.09.2020 med Pistolklubben.
Pistolklubben har kontroll/ er i rute med søknaden om spillemidler for sanitærbygget
Eventuelt:
Søknad på kr. 285 000,- om tap av driftsinntekter ang Corona/ Covid 19 er innlevert
Lotteritilsynet.
NM.
Kjøpt inn 3 tollekniver til premier kr. 2 000,-.
Kastemaskiner og elektronikk er testet og fikset.
Lånt kastemaskiner av Kroken.
Kaster-boder er ryddet.
Pistolklubben har skutt hull i to kaster-boder, pistolklubben bytter ødelagt kledning.

Møte hevet 20:10

2

Baneutvalget

