
 

Referat fra styremøte i EJFL 26. juni 2019. 

Tilstede: Hans Kristian, Rune, Jon Ivar, Atle, Atle, Tommy, Christer, Petter og 

Roald. 

Forfall: Geir og Ronny. 

 

 

Sak. nr. Saker til behandling Ansvar Frist 

57/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Ingen merknader. 

  

58/19 Gjennomgang og godkjenning av referat fra 22.05.19 

 

Forsikringssum er ca. kr. 6 000 000. Vi er forsikret i IF. 

Ellers ingen merknader. 

  

59/19 Referatsaker/orientering 

 

• Fiskesommer Det var 7 unger. Alle fikk fisk og alle fikk 

fiskestenger. 

• Marin forsøpling. Dårlig frammøte til dugnaden, men fikk 

likevel ryddet mye. Det ble samlet opp ca. 250 kg søppel. 

Vesentlig plast. 

• Hei’s klubbhus er leid til jubileumsfesten neste år. 

• Søknad til Statskog om støtte til tiltaka for beboere i 

Junovegen ble ikke innvilget. 

• NKK. Bod og ferskspor prøver er godkjent. 

• Alle kontrakter for instruktører i hagle, rifle, ettersøk og 

jegerprøveinstruktører er sendt inn til NJFF. 

• Søknad om støtte til tiltaka ved Junovegen er innvilget av 

Porsgrunn kommune. Vi fikk kr. 7 500. 

 

  

60/19 Heimevernet Vestfold. 

 

Heimevernet i Vestfold skal leie Lillegårdsseter 13. til 19/9. 

Vi må avlyse en skytekveld. 

  

61/19 Introjakt. 

 

Det må avklares hvem som er ansvarlige og hvem som skal være 

veiledere ved disse introjaktene. 

Jon Ivar skal jobbe med dette. 

 

 

 

 

Jon Ivar. 

 

 

 

 

 



 

62/19 Dugnader i foreningen. 

 

Det har vært dårlig oppslutning ved flere av de siste dugnadene.  

På Maritim forsøpling møtte det 6 stykker. To fra styret. Det ble 

en diskusjon rundt hva en forvente av styret i tillegg til de 

oppgavene som er spesifisert for det styrevervet en innehar. 

Foreningen må lage en plan for hvordan en kan få aktivisert 

flere. 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

63/19 Toalettanlegget. 

 

Toalettbrakken må på plass der den skal stå. Plassen må planeres 

og det skal lages en ringmur. Skal prøve å få den ferdig i 

sommer. 

 

 

Rune, 

Ronny 

 

64/19 Arrangementer i foreningen. 

 

Det er også dårlig oppslutning om arrangementene som 

foreningen. På den siste Bjørneprøven var det to personer som 

møtte opp. Her må det også lages en strategi for å øke interessen. 

  

65/19 Årsregnskap 2018 

 

Regnskapet for 2018 er revidert og funnet i orden. 

Foreningen skal innhente pris på hvor mye et revisjonsfirma skal 

ha for å revidere regnskapet. 

  

66/19 Økonomi/Regnskap. 

 

Frie midler:       kr. 204 457 

Tippem.:            kr. 204 457 

Lån:                   kr. 950 134 

 

Det er 544 betalende medlemmer. 

  

67/19 Eventuelt. 

 

Søppeltømming og levering av papp. 

Vi skal innhente tilbud fra NG og Franzefoss om leie av 

container og tømming. 

 

Det er påmeldt 19 personer til jegerprøvekurset i august. 

  

 


