Referat fra styremøte i EJFL 13. mars 2019.
Tilstede:
Hans, Rune, Roald, Geir, Atle, Ronny, Tommy.
Forfall:
Jon Ivar, Petter, Kom Vegard, Christer.
Vi hadde besøk av Geir Rune fra Tjølling JF.
Sak nr.
18/19

Saker til behandling
Godkjenning av innkalling og dagsorden.

19/19

Ingen merknader.
Gjennomgang og godkjenning av referat fra 15.2.2018

20/19

Merknad til sak 17/19 regnskap: Når regnskapet blir godkjent
innkalles det til medlemsmøte for orientering.
Ellers ingen merknader til referatet.
Referatsaker/orienteringer.
Papirene etter årsmøte er levert til NJFF og NJFF Telemark.
Momskompensasjon er mottatt
Styret er oppdatert i portalen.
Mangler oppdatering i Brønnøysundregisteret. Dette blir gjort så
fort som mulig.
Rapportering til idrettsforbundet ang. Sportskyttergruppa er
utført.
Datoer for Hagleinstruktørkurs blir bestemt i nærmeste framtid.
Kurset er på 18 timer.
Porsgrunn idrettsråd har årsmøte 9. april.
Foreningen leier båtplass i Langangen til båten
Vi har kjøpt inn en motorisert feiemaskin for å feie opp
plastforladningene.

21/19

Arbeidsfordeling.

22/19

Arbeidsfordelingen i styret ble sett på. Det blir noen få
forandringer.
Vedtekter.

Ansvar

Frist

23/19

Vi skal se om vi skal ajourføre vedtektene.
Toalettbrakke/boring etter vann.

24/19

Utbedringene skal startes opp så fort som mulig. Renseanlegget
skal kobles til. Brian skaffer det elektriske materiellet vi trenger.
Boring etter vann blir det til våren.
Vi må prøve å få toalettanlegget klart til oppstart.
Oppstart for sesongen.

25/19

Alle utvalg bør ha møte fø r oppstart.11. april. Vaktlistene må
være klare.
Resultater av valget.

Atle
Tommy

Leder orienterte om valget. 7 har stemmerett. Kim Vegard går ut
av ungdomsgruppa på grunn av flytting.
26/19

Fiskeutvalget.

27/19

Vi planlegger å ha fiskesommer. Planlegger også et
foreldrefiskekurs.
Ungdomsutvalget.

28/19

Vi må finne ny leder. Det er søkt om midler til aktiviteter.
Jenteutvalget.

29/19

Vi har fått innspill fra Rune om kandidater.
Momsrefusjon

30/19

Vi søker om momsrefusjon på de nye banene til neste år.
Økonomi.

31/19

Hans redegjorde for økonomien. Den ser grei ut.
Til høsten tar vi en grundig gjennomgang for å se på hvor mye vi
nedbetale lånet.
Eventuelt.
All registrering av prøver på blod ferskspor må registreres i
DogWeb.
Det ble vedtatt å kjøpe ei komplett revebu for kr. 15 000.

Ronny

Rune

