Øyvind Rundberg
Dagfinn Larsen
Kåre Olsen
Jarle Larsen

Ranveig Soleng
Arnfinn Soleng
Fredrik Johnsen

Styremøte i Olderdalen Jeger og Fiskerforening fredag 04.11.2016 kl 2000.
Kultursentret Olderdalen

Tilstede: Øyvind Rundberg, Fredrik Johnsen, Jarle Larsen, Arnfinn Soleng, Jan
Lindvall og Ranveig Soleng
Saksliste:
Sak: 9/16 Sparekonto i banken. Dagge orienterer.
Vedtak: Saken ble utsatt da kassereren ikke stilte opp på møtet.

Sak: 10/16 Jevas-hytta. Fredrik/Jan orienterer
Vedtak: Styret går inn for å resturere Jevas hytta med ny ytterpanel +

div.annet
Kostnedoverslag til kr 13.200,-

Sak: 11/16 Leirduebanen. Jan orienterer.

Vedtak: Formann jobber videre med etablering av leirduebane i
Birtavarre.

Sak: 12/16 Elva. Øyvind orienterer.
Vedtak: Øyvind og Kåre fra OJF har vært på befaring med NVE, Fylkesmannen,
Vegvesen,

Kåfjord Kommune angående elve utløpet den 17/10.
Vi får rapport angående saker fra Fylkesmannen før årskifte. Det var stor interesse
for å få det til. Vi avventer saken.

Sak: 13/16 Dab-forbindelse ved Olderdalshytta?
Vedtak: Jan tar kontakt med utbygger og at vi har et sterkt ønske om å få
radioforbindelse
ved hytta.

Sak: 14/16 Oppbevaring/Innkjøp av utstyr til OJF.
Vedtak: Arnfinn stiller fjøsen til disposisjon. Fredrik, Arnfinn og Jan ordner med
å få orden i utstyret.

Sak: 15/16 Alkohol innkjøp til dugnader.
Vedtak: Styret går innfor at det ikke blir kjøpt alkoholdige drikker iforb med
dugnader.

Sak: 23/15 Status, oppgaver i forhold til det planlagte.
Vedtak: Formann orienterte hva som er gjort og ugjorti forhold til arbeidsplan.

Eventuelt:
Sak:16/16: Arnfinn orienterer om grasrot andelen og vi ønsker fortsatt går aktivt ut
om å få flere medlemmer.
Sak: 17/16:Arnfinn foreslår en sammenkomst med styret og dugnadsgjengen i år.
Arnfinn får ansvar for å finne tid og sted.
Sak 18/16: Hytteplan/dugnadsplan av hytta. Hytteformann har lagt en kostnadsplan til
21.300,Til nytt gulvbelegg til stue/gang, samt nytt vindu (storvinduet), maling av gang +

listverket.
Styret sier: Iverksett prosjektet.
Sak19/16: Nødprovianten på hytta er blitt borte, Hytteformann ordner med en ny
proviant boks.
Sekretæren ønsker mer orientering ang saker som skjer i foreninga.
Formann tar det til etterretning

Møtet hevet kl 21,40
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