
Styremøte i Olderdalen Jeger og Fiskerforening, 23.08.2019.

Kultursenteret, Olderdalen.
Møtet tok til kl 18.00.

Til stede: Jan Lindvall, Fredrik Johnsen, Ranveig Soleng, Anders Mathisen, Dagfinn 
Larsen. Øyvind Rundberg.
Terje Bakkehaug hadde meldt forfall.
Svein Soleng møtte under sak 10.
Formannen la frem de saker som skulle behandles + mail vedrørende 
grunneierforhold, Jevvašhytta.

Sak 10. Kritikk av styret,spesielt formann, nestformann og sekretær.

Formannen foreslo at sak 13 (3 i innkallinga) blei drøfta i sammenheng med denne 
saken.
Formannen redegjorde for hvilke saker det var oppstått uenighet om: Universell 
utformet sti til Savvan, Universell utformet sti Kirkegården - Slettveien og gapahuk på 
Risfjellet.
Svein redegjorde for sin rolle i kritikken.
Ranveig redegjorde for de endringer hun ønsket i protokolleringen fra møtet 
12.04.2019.
Forøvrig hadde alle i styret ordet i denne saken.
Det var enighet om å vise forståelse for innspill, noen uheldig uttalelser blei beklaget, 
og det syntes som om man ønsket å legge uenigheter bak seg og se framover med 
en god tone.
Sekretæren la frem forslag om at protokoll fra forrige møte skulle godkjennes på 
neste møte, og formannen foreslo at når OJFF og Båtforeningen slås sammen, bør 
det utarbeides etiske retningslinjer for kommunikasjon og samhandling.

Sak 11. Flytting av gapahuk til Savvan.

Vedtak: Turgruppa søker om midler til oppsett av ny gapahuk til Savvan.

Sak 12. Bygging av gapahuk, Risfjellet.

Vedtak: Styret godkjenner at Hans Emil Mathisen arbeider videre med oppsett av 
gapahuk på Risfjellet.
Turgruppa har også gitt sin tilslutning til prosjektet.
Det må innhentes kostnadsoverslag, grunneiertillatelse og byggetillatelse fra 
kommunen.

Sak 13. Universell utformet sti til Savvan.

Vedtak: Setningen om finansiering endres til: «Prosjektet er en del av 
sentrumsplanen for Olderdalen og skal finansieres med kommunale midler.»
Styret godkjenner prosjektet og turgruppa har gått i spissen for å drive fram 
prosjektet for kommunen.
OIK og Grendeutvalg har og vært positivet til foretaket.



Sak 14. Mail vedrørende grunneierforhold, Jevvašhytta.

Anders redegjorde for de kompliserte forhold knyttet til grunneierspørsmålet.
Vedtak: OJFF har brakt i erfaring at det råder stor usikkerhet grunneierforhold i 
Jevvaš. Vi ber avsendere av mailen skriftlig dokumentere gjeldende 
grunneierforhold.

Alle vedtak var enstemmige.
Møtet hevet kl 20.00.

Øyvind Rundberg
(sekretær)


