Øyvind Rundberg
Dagfinn Larsen
Kåre Olsen
Jarle Larsen
Svein Soleng

Ranveig Soleng
Arnfinn Soleng
Fredrik Johnsen
Trond Jakobsen

v

Styremøte i Olderdalen Jeger- og Fiskerforening fredag 22.05.2015 kl 1900.
Kultursentret Olderdalen
Tilstede var: Øyvind Rundberg, Kåre Olsen, Jarle Larsen, Ranveig Soleng, Arnfinn Soleng, Fredrik
Johnsen og Jan Lindvall.
Saksliste:
Sak: 10/15

Høstfest/ Elgfest?
Vedtak: Styret går inn for å arrangere en høst/elg –fest.
Festkomite ble valgt: Svein Soleng formann
Fredrik Johnsen
Ranveig Soleng

Sak: 11/15

Gjennomgang av sommerens aktiviteter/prosjekter.
• Sti Lillefjellet
Arbeidet er godt i gang. Åpning muligens 1.helga i juli.
• Sti dalen
Jan, Svein, Kåre og Jarle besikter stien i løpet av sommeren.
• Leirduebanen
Ingen fremgang
• Elva
Fredrik tar atter engang kontakt med NVE
• Lavo Fjellfinnvollen
Lavoen er kjøpt inn. Øyvind og Jan påtar seg å få den opp helst rundt St.hans
• Bålgruer
Jan og Dagge kler gruven ved Fjellfinnvollen med skifer i løpet av sommeren.
Gruven ved Olderdalsvannet blir tatt når det er dugnadshelg .
• Dugnad hytta
Vi prøver å få til dugnad i august måned. Helgene 14-16 og 21-23 vil
være aktuelle datoer.

• Friluftårets turmarsj
Svein organiserer inntil 4 turmarser.
Det vil bli satt opp turkasser med bøker i ved:
Olderdalsvannet, Lillefjellet, Fjellfinnvollen og Gaftavarre.
Fredrik tar seg av innkjøp av postkasser og utstyr til dette.
• Naust ved Olderdalsvannet
Det er funnet en plass, som blir sett på i sommer. Fredrik tegner naustet og
innhenter pris fra Kåfjord Vekst.
Sak: 12/15

Mail adresse OJF?
Vedtak: Styret går inn for at foreninga skal få si egen email adresse.
Jan tar seg av saken

Sak: 13/15

Kreditkort Formann/ Nestformann?
Vedtak: Styret er enig om at formann og nestformann skal hver sitt bankkort.
Formann tar kontakt med Sparebanken og ordner dette.

Sak: 14/15

Eventuelt.
Spørsmål fra formann om at OJF skal arrangere 17.mai 2016
Vedtak: Vi utsetter avgjørelsen og undersøker om det er interesse blant våre
medlemmer når vi få egen email.
Spørsmål fra sekretæren om OJF skal kjøpe seg inn som andelshaver i Kultursenteret.
Vedtak: Styret vil at OJF skal kjøpe 1 andel i Kultursenteret i Olderdalen
Øyvind informerer om kulturmidler og andre midler han har søkt på.
Han har søkt på:

9.915,- Drift av laget
22.792.- Investering/vedlikehold.
10.000.- for båten som vil koste 17.900,5.500,- for lavo vil bli søkt fra samisk/språkmidler.

Møtet hevet kl 20,40
Ranveig Soleng
Sekretær.

