Fredrik Johnsen
Ranveig Soleng
Dagfinn Larsen
Kåre Olsen

Øyvind Rundberg
Arnfinn Soleng
Jarle Larsen
Trond Jakobsen

Styremøte i Olderdalen Jeger- og Fiskerforening fredag 26. februar 2016 kl 1900.
Kultursentret Olderdalen
Tilstede: Fredrik Johnsen, Ranveig S, Dagfinn L, Kåre O, Arnfinn S, Øyvind R, Jarle L
Og Jan L
Saksliste:
Sak: 1/16

Planlegge årsmøte.
- Fastsette dato får årsmøte.
- Valgkomité igangsetter arbeid med nytt styre.
- Følgende er på valg: Formann, kasserer, sekretær (på valg hvert år)
- Styremedlemmer. Kåre Olsen, Arnfinn Soleng, Øyvind Rundberg.
Annonsere i avisa samt oppslag i Olderdalen
Vedtak: Årsmøtedatoen fastsettes til søndag den 20.mars kl 18.00 på Kulturhusets
kantine
Valgkomiteen er full jobb med et nytt styre.
Ranveig tar seg av annonseringa i avisa, plakater, facebook og hjemmesiden til OJF.

Sak: 2/16

Regnskap for 2015.
Styret gjennomgår regnskap/styrets beretning for 2015.
Kasserer legger frem regnskapet. Se vedlegg.
Vedtak: Styret godkjenner års regnskap og års beretning( med tillegg om trimkasse
også ved Olderdalsvannet) for fremlegging til årsmøtet.

Sak: 3/16

Leirduebane.
Jan Lindvall orienterer angående arbeid med leirduebane.
Vedtak: Formann har tatt kontakt med Manndalen Jæger og Fisk og Nils Samuelsen i
Kåfjord Skytterlag og begge lag er positive om et samarbeid om å ordne til en
leirduebane i Birtavarre.

Sak: 4/16

Elva.
Fredrik orienterer om arbeidet med elva.
Vedtak: Fredrik har kontakt med Knut Aune Hoseth. Viser til email.

Sak: 5/16

Godtgjørelse av utgifter.
I forbindelse med oppdrag som foreninga ønsker gjort foreslår jeg at den som tar dette
oppdrag får dekket faktiske utgifter.
Vedtak: Styret går inn med forslag til årsmøtet med å betale tur med sneskuter til
Olderdalsvannet med kr. 200,- pr tur
Bilgodtgjørelse fåreslås til kr 2,- pr km til pålagte oppdrag, som skal attesteres av formann

Sak: 6/16

Låsbart skap til Hytta.
Nestformann foreslår at vi kjøper inn et låsbart skap til Hytta. Vi har behov for å låse inn
bl.annet verktøy. Nødvendig verktøy må også kjøpes.
Vedtak: Styret vedtar at det kjøpet inn et låsbart skap med nøkkelsafe til hytta for å lagre
verktøy m.m.

Sak: 7/16

Redningsvester.
Innkjøp av redningsvester. Vi må ha dette klart til båt og kano til sommeren.
Vedtak: Fredrik kjøper inn redningsvester til båt/kano.

Sak: 8/16

Bygging av naust.
Nestformann foreslår at vi sjøl prefabrikerer naustet i vinter og blir ferdig med dette slik at vi
får frakta det opp mens det er forhold til dette.

Vedtak: Nestformann har tegnet et naust som blir prefabrikert her nede. Fredrik er
prosjektleder.
Sak: 9/15

Eventuelt.

Kassereren ønsker at årsmøtet utsettes 1 måned. Med dette blir det vedtektsendringer.
Dette blir tatt opp sok en sak til årsmøtet.
Arnfinn etterlyser når tid gulvbelegget blir kjørt opp. Fredrik mener at vi utsetter dette, med at vi
blir å priotere naustet i år.
Vi har fått email fra Svein Soleng om å ordne til en aktivitets plass på Tjokkakmir ved gruva.
Årlig turmars Nordmannvik – Olderdalen.
Tursti til Rassiokk.
Styret sender email til Svein angående utstyr til Tjokkakmir og Rassijokk
Jan sender email og ber og om et møte med Svein.
Kåfjord Fiskerlag ønsker at OJF skal overta hytta i Jevvas for kr 1,-. Formann holder kontakt med
lederen i Kåfjord Fiskarlag, Nils Samuelsen angående overtakelsen.
Ranveig etterlyser et fluekastekurs i foreninga. Dagfinn undersøker med instruktør og vi baserer
med å kjøre et kurs i løpet av våren. Ranveig tar seg av annonseringa.
MØTET HEVET KL 21,20
Ranveig Soleng
(sekr)

