
 

 

EIDANGER  
JEGER OG FISKERLAG 

Stiftet 4. desember 1950 
Org.nr: 992 721 626 

 
 

 

 

Referat styremøte EJFL den 27.10.2020. kl. 19:00 

 

Sted:  Lillegårdsetre skytterbane 

Til stede: Rune Lauritzen, Thomas Naper, Ole Strand, Øyvind Ranheim, Kjell Vidar Omsland, Tommy Løberg 

Pedersen, Ronny Hansen og Finn Nitscke 

 

Forfall: Hilde Irene Bø 

 

Referent: Ole Strand 

 

Sak nr. Saker til behandling: Ansv. Frist 

99/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Ok 

  

100/20 Gjennomgang og godkjenning av referat fra 23.09.2020. 

Sak 92/20 nedbetaling på lånet ble på kr. 323 327,-. 

Ingen øvrige merknader. 

 

 

 

101/20 Innkomne skriv: 

Skriv fra Telemark idrettskrets angående NM-uka 2022 i Skien m/ omegn. 

EJFL søker om å arrangere NM i Compaq Sporting 2022, og melder dette inn til 

idrettskretsen innen 1. november 2020. 

 

Skriv angående dokumentasjon på utgifter for frifondsmidler og fiskesommer 2020. 

Dokumentasjon på frifondsmidler (utgifter til ungdoms aktiviter) må 

innrapporteres. 

Fiskesommer arrangementet 2020 ble avlyst på grunn av Corona (Covid 19) 

 

 

Skriv angående Corona (Covid 19) tilskudd/ krisepakke 3. 

Frist 15. januar 2021. 

 

Skriv fra Fylkeslaget NJFF Telemark, angående dokumentasjon på utgifter i 

forbindelse med prosjektet Marinforsøpling som var i regi av Miljø departementet. 

 

Skriv fra idrettskretsen angående krav om alle lag/ foreninger  fra og med 2021 må 

ha opprettet sitt eget KONTROLLUTVALG uavhengig av styret.  

Utvalget velges årlig av årsmøte. 

 

 

Rune 

 

 

Hilde/ 

Tommy 

 

 

 

Thomas/ 

Hilde 

  

Thomas/ 

Rune 

 

 

Styret/ 

valgkomite 

 

 

 

102/20 Økonomi: 

Utgår. 

 

 

 

103/20 Bordet rundt: 

Kvinnekontakt Aina Leines: 

Har deltatt på fylkessamling for å skape kontakt med andre lag i fylket, samt deltatt 

på møte på Gardermoen hvor temaet var Jenter i Sentrum. 

Vil prøve å få med jenter innad i laget, hvor man i starten vil ha fokus på det sosiale. 
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---------------------------------------------------- 

Thomas Naper: 

Informerte om NJFF`s 150 års jubileum den 13.februar 2021. EJFL vil i den 

forbindelse ha sin egen markering med forskjellige aktiviteter og bespisning. 

Søknad om midler (kr 7 500,-.) er innlevert. 

 

Rifleinstruktørene fra kurset er blitt godkjent av NJFF. 

 

Mottatt gave fra Sparebank 1 Telemark på kr. 5 000,-. 

 

Thomas lager liste over alle som er instruktører i EJFL- 

----------------------------------------------------- 

Kjell Vidar Omsland: 

Stilt spørsmål angående hva som kan gjøres for de som har vært på dugnad på 

dagtid den siste tiden. Det ble bestemt at Rune lager til ett sosialt arrangement  på 

skytterhuset med noe god mat å spise. 

 

Varmelamper på riflebanen?  

Det kjøpes inn 3 stykker, av samme type som benyttes til grisunger.  

---------------------------------------------------- 

Ronny Hansen: 

Informerte om Amundsen Bygg har utført utvendige arbeider på sanitærbygget, 

mot bytte av jegerprøvekurs for sine ansatte. 

------------------------------------------------------- 

Tommy Løberg Pedersen: 

Hagleskytingen vil starte opp søndag 1. november. Vaktliste vil bli utarbeidet. 

 

Tommy har gjennomført jegerprøvekurset med Amundsen Bygg 

--------------------------------------------------------- 

Finn Nitscke: 

Rifleskytingen vil starte opp søndag 1. november. 

---------------------------------------------------------- 

Øyvind Ranheim: 

Det arbeides med å fastsette datoer for diverse hundeaktiviteter. Samt ser på 

muligheten av å søke Studieforbundet, natur og miljø om midler til kurs. 

--------------------------------------------------------- 

Rune Lauritzen: 

Bytte om på plassene for Trappbanen og Compaq (bane nr 4). 

Nytt Datek styreenhet (radiostyring) som dekkes i sin helhet av sponsor. 

 

Møte hevet 20:35 


