
 

 
Møtereferat 

 

BJFF, styremøte nr. 2/2023 

  

Styremøte på Steiland 06. februar 2023 kl 1900. 

Tilstede: Kåre Tune, Ove André Bunde, Georg Omsted, Brita Martinsen, Ivar Omsted, Fredrik 

Josefsen, Alexander Ingedal, Frank Strømseth 

Ikke tilstede: Sissel Motrøen (forfall) Janne Hanstad Pettersen(meldt forfal)l, Knut Eide, Truls 

Stenersen, Roy Steinar 

Sak 10/23            

 

Godkjenning av referat fra forrige møte. Kommentar: Sak 8/2023 Eventuelt. Det skal være  

styremedlem Kåre Tune opplever å ikke bli trodd i enkelte saker han tar opp og ikke  

kasserer. 

 

Sak 11/23   

Innkommen post og aktuelle saker. 

- Årsmøte NNVM 14.02.2023 

- Foreningsinfo fra NJFF. Ivar videresender til styremedlemmene for ettertiden siden 

det ser ut som ikke alle mottar dette. 

- Innkalling til årsmøtet. Årsmøtepapirer legges på hjemmesiden. Informeres om på 

facebook. Innkalling sendes på mail. 

 

Sak 12/23  

Økonomi. Regnskap er mottatt og levert revisorer. Kasserer informerte om økonomisk status. 

 



Sak 13/23  

Status fra utvalgene. 

 

Fra jaktutvalget 

Har sett over og du har fått lagt inn det som er av vår aktivitet, eneste jeg ser er at det er Leirdue utv 
som gjennomfører skytekurset(hagle) å ikke jaktutvalget. Eneste endringen hos oss er at dressuren er 
på Walør og ikke Strand.  
Beklager at jeg ikke hadde fått lagt det inn selv. 
 
Fredrik 
 

Fra fiskeutvalget 

Mulig dere allerede har tatt stilling til budsjett for 2023, finner ikke noe om det i referatene, gikk 
glipp av sist styremøte grunnet aktivitet på jobb.  
Uansett, melder inn denne igjen da jobben med Altevasspilken allerede er i gang:  
 
 
Melder inn disse som behov for beslutning fra styret til neste styremøte. 

1.       Tillatelse til å ta risiko med Altevasspilken på 50.000 kr samt 10.000 kroner til innkjøp av 
div sluker, fiskestenger, presenning, åregafler, årer og arrangements utstyr. Altevasspilken 
har et enormt potensial. Vi hadde forventet 70 deltagere, godt over 200 møtte opp. Vi 
ønsker å legge mer i premiepotten for å tiltrekke flere, profilere og på sikt utvikle 
arrangementet til en snakkis også utenfor Setermoen/Altevatnet. Vi estimerer 30.000-
50.000kr i inntekter i år dersom vi går opp på premiene. Neste år forventes det 0 balanse og i 
2025 pluss regnskap. 
 

2.       Godkjenning av innsendt budsjett for fiskeutvalget. Gitt at plussregnskap for det enkelte 
utvalg arves over i nytt budsjett for 2023 innebærer det at Fiskeutvalget estimerer et 
overforbruk på 14.100kr for 2023. 

Ivar lager et forslag og sender ut til oss digitalt. 

Sak 14/23  

Gjennomgang av utvalgenes forslag til § 2 i de nye vedtektene før fremsendelse til forbundet  

for «godkjenning». Skyteutvalg, jaktutvalg og eiendomsutvalget har gitt tilbakemelding om  

hva vil ha med under denne paragrafen – formål.  

Ivar gjennomgikk arbeidet med forslag til nye vedtekter som legges frem på årsmøtet. 

 

Sak 15/23  

Gjennomgang av forsag til aktivitetsplan for 2023.  

 

Sak 16/23  

Oppfølging av gamle saker 

Sak 35/17 Økonomi  



Denne behandles etter at budsjett er godkjent på årsmøtet. 

Sak 17/21 Oversikt over dugnader. Gjøres etter årsmøtet. 

Sak 20/22 Vedtekter på hjemmesiden. Dette er gjort. 

Sak 34/22 Bookingsystem. Ligger i budsjettforslaget til årsmøtet. Blir behandlet av nytt styre. 

       

Sak 17/23   

Eventuelt. Frank informerte om henvendelse fra Telenor angående stasjon på Toppenhytta. 

Anbefaling fra Frank om at vi avslutter avtalen siden de skal flytte ut å sette opp ny mast. 

 

Sak 18/23   

Neste styremøte. Mandag 27.02.2023 

 

Brita Martinsen 

referent  

 


