Styremøte i Olderdalen Jeger og Fiskerforening fredag den 01.12 2017 kl 19.00 på
Kultursenteret.
Tilstede: Jan Lindvall. Dagfinn Larsen, Arnfinn Soleng, Fredrik Johnsen, Kåre
Olsen og Ranveig Soleng

Sak 1-2017: Renovering av Jevasshytta.
Vedtak: Styret går inn for å ferdigstille hytta i Jevass.
Sak 2-2017: Dalstien.
Vedtak: Vi kjøper inn div material til småbruer og klopper + en utstyrskasse til
diverse redskaper og får kjørt det opp i vinter. Fredrik tar seg av innkjøp av kassen
med innhold.
Sak3-2017: Alkoholbestemmelser på våre tilstelninger, ( minner om tidligere
vedtak 15/16, 04.11.2016.)
Vedtak: Styret går inn for at komite medlemmer i arrangementer/slutta-lag som Ojf
arrangerer skal betale øl og vin til innkjøpspris. Vedtaket vedtas med 4 mot 2
stemmer.
Sak 4-2017:Utfiske av Olderdalsvannet
Vedtak: I siste sesong ble det fisket 39 kg småfisk.
Vi jobber med å få mannskap med å fortsette 2018. Kåre påtar seg å fortsette i
forutsetning at han får en til i lag med seg.
Sak:5-2017:Status elva.
Vedtak: Formannen orienterte hva som skjer med Olderdals elva.
Forslag til vedtak sendes til Jonathan Colmann med kopi til NVE v/Hoseth.
Øyvind tar seg av saken.
Sak 6-2017: Eventuelt
A: Forsikringsavtalen med IF.
Formann går igjennom eiendeler og hyttene og får tilbud fra IF og andre
forsikringsselskaper.
B: Sti Kirkegården – Slettveien for rullestol brukere.
Fredrik har hatt møte med kommunen angående dette. Det blir et prosjekt med
OJF og Kommunen. Det lages kostnadsramme som finansees av kommunen.
Grunneierne er orientert.

C. Fakturaadresse ved bestilling av varer:
Kassereren ønsker at de som bestiller varer skal ha faktura adresse til bestilleren.

D: Røde Kors Hjertestarter til Olderdalshytta.
Styret ønsker med tid for å studere bruker veiledningene. Så vi utsetter avgjørelsen
til neste styre møtet. Ranveig fikk klar signal om å bestille førstehjelps koffert til
hytta.
E: Redskapsbod ved OIK huset.
Vi har fått bygd en redskapsbod ved OIK huset.
Formann sender ferdigmelding til kommunen med bilde av boden som de ønsket.

Møtet hevet kl 20.55
Olderdalen Jeger og Fiskerforening
Ranveig Soleng
Sekr

