Referat fra styremøte i EJFL 24. april 2019
Tilstede:
Forfall:

Hans Kristian, Rune, Geir, Jon Ivar, Christer, Ronny og Roald.
Tommy, Atle og Petter.

Sak nr.
32/19

Saker til behandling
Godkjenning av dagsorden og innkalling.

33/19

Ingen merknader.
Gjennomgang og godkjenning av referat fra 13.3.2019

34/19

Ingen merknader
Referatsaker/Orienteringer.
 Brønnøysundregisteret er oppdatert etter årsmøtet.
 Foreningen har rapportert om Fiskesommer og bruk av
Frifondmidler.
 Datoer for instruktør kurs for hagle er 7. 8. og 9. mai.
Kurset er på Lannerheia.
 I vedtektene § 2 strek punkt 2 skal ordet helse inn. Dette
må tas opp neste årsmøte.
 EJFL arrangerte skytekveld for beboere i Junovegen 29.
Hans Kristian og Jon Ivar var arrangører sammen med
Miljøarbeidertjenesten i Porsgrunn kommune. Det var 23
som kom for å skyte. Arrangementet var veldig vellykket
og skal gjentas. Foreningen skal også arrangere fisketurer
for den samme målgruppa. Foreningen har søkt støtte fra
Lavterskel Folkehelsetiltak i Porsgrunn kommune.
 Vi har sendt søknad om leie av Kommunens skog i
Langangen til rådyrjakt. Den gamle leieavtalen har gått
ut.
 Foreningen har kjøpt 6500 treningsskudd for rifle fra
Skitt Fiske. Har også kjøpt 300 Nosler og 300 Oryx fra
Skitt Fiske. Resten blir kjøpt fra Bjørn jakt og fiske.
 Godkjente skytterprøver skal etter hvert registreres
digitalt..

Ansvar

Frist

35/19

Revejaktprosjektet

36/19

Den revebua vi kjøpte, står på Stokkebakken, må hentes og helst
settes der den skal stå.
Rester etter den gamle campingvogna som ble revet, må fjernes
Min side.

37/19

Det er viktig at alle tillitsvalgte i foreningen kan bruke Min side.
Organisasjonssamling Flå

38/19

Det er utarbeidet et kurs, Min forening, som skal brukes på
lokalforeningene. Målgruppe er alle tillitsvalgte og hensikten
med kurset er å finne gode og dårlige sider i foreningen, og til
slutt lage en handlingsplan for å få til målet som er utformet på
kurset. Hans Kristian og Lennart Skoglund er instruktører i
Telemark.
Møtereferater/Vedtekter.

39/19

Det ble vedtatt å legge referater fra styremøtene på nettet etter at
det er godkjent.
Frister og rapportering av midler fra NJFF.

40/19

Vi må flinkere til å skrive om de aktivitetene som vi får midler
til. Alle midler som vi får fra NJJF må rapporteres gjerne med
bilder.
70 års jubileum.

41/19

Foreningen er 70 år i 2020. Den ble stiftet 4/12-1950.
Foreningen planlegger en jubileumsfest 08.02.2020.
Årsmøtet tar vi på en hverdag.
Utvalget som skal planlegge jubileet er: Ronny Hansen, Rune L.
og Roald.
Toalettbrakke dugnad.

42/19

Pistolklubben har revet alt som skal rives i brakka. Vi må flytte
renseanlegget og også flytte brakka til der den skal stå.
Rune og Ronny er ansvarlige for planlegging av arbeidet
Nye medlemmer.

43/19

Vi må være mer aktive for å kontakte nye medlemmer og også
kontakte folk som har betalt. Jon Ivar kommer med forslag på
hvordan vi skal gjøre dette.
Økonomi/Regnskap
Det er 512 betalende medlemmer.
Disponibelt: kr. 340 539
Egenkapital tippem.: kr. 208 931
Lån: kr. 956 349
Regnskapet skal revideres i mai.
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44/19

Det blir maledugnad på standplassbygga 29. april
Eventuelt.
 Busstur til Villmarksmessa. Det er påmeldt 40 til bussen
 På jegerprøvekurset i mai er det til nå påmeldt 15 og i
august 5.
 E18 smellen. Alle skytinger er på Lanner. Vi trenger 6
medhjelpere.
 Familiearrangement på banen. Han og Jon Ivar
planlegger.
 Ettersøkskurs. Kurset har skyting på Lanner 3. mai
 Viltnemda i Sandefjord skal skyte her.
 Tomhylser. Atle tar ansvar.
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