
Styremøte OJFF, fredag, 25.4.2018.

Sted og tid: Kåfjord Rådhus, kl 19.00.
Møtet var kommet i stand etter innkalling med saksliste av leder Jan 
Lindvall.
Også vara Ken Stian Larsen og Bjørn Tore Myrseth var innkalt.

Til stede: Jan, Fredrik, Ranveig, Terje, Anders, Øyvind.
Bjørn Tore møtte også.
Forfall: Dagfinn.

Sak 1/18. Sammenslåing av OJFF og Olderdalen Båtforening.
Henviser til brev av 14.5.2018 fra Båtforeningen vedr. ønske om 
sammenslåing.
Fredrik som også er leder i Båtforeningen, redegjorde for årsaken til 
ønske om sammenslåing.
Vedtak: Det velges en komite fra OJFF som arbeider sammen med 
Båtforeningas 3 utvalgte.  De legger fram et forslag for de respektive 
styrene. Saken fremmes for årsmøtene for beslutning.
Fra OJFF består utvalget av: Dagfinn Larsen, Terje Bakkehaug og Trond 
Skottvoll.

Sak 2/18. Åpning av Vipps betalingsordning.
Styret går inn for å etablere Vipps. Jan ordner dette.

Sak 3/18. Gjennomgang av arrangement /arbeid i sommer.
Ranveig orienterte om turgruppas sommerplaner.
Jan orienterte om arbeidet med 2 bruer, en ovenfor Fjellfinngammen 
andre ved Fredrikhytta. Fredrik tar ansvar for å bygge disse broene.
Må gjøres dugnad på stien. Anders Mathisen har ansvar.
Naustet sjekkes.
Olderdalshytta.Rannveig og Fredrik har tilsynsansvar.
Jevvashytte Jans ansvar.
Medlemskontingentinnkreving, en kassererjobb. Men vent med 
innkreving til etter vi har vipps.

Sak 4/18. Hvem skal ha ansvar for vår nye redskapsbod?
Vedtak: Terje Bakkehaug har ansvar og fører tilsyn med hytta.



Sak 5/18. Eventuelt

-Olderdaleelva. Orientering om arbeidet/oppgaven til student Cecilie 
Bjørklid Levinsen 
fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU)/ 
Landbrukshøgskolen på Ås.
Styret ønsker møte med Cecilie  så snart som mulig, gjerne tirsdag fk.

 17. mai 2018. Jan orienterte om OJFF bidrag, og vi ønsker ikke 
økonomisk bidrag fra overskuddet.

- Økonomi, turgruppa og andre får handle innen en viss sum på kr 
3000.-. Holde lagets leder orientert om pengebruken. Bruke sunn fornuft. 
Leder Jan klarerte turgruppas ønske om innkjøp av strandflagg på kr 5000.-.  

Anders: Turgruppa ønsker å registrere seg på Turistforeningens gratis 
hjemmeside.
Terje: Rydde ned til sjøen ved Kåfjordbergan. På Elineiendommen?

Møte hevet kl 20.30

Øyvind
sekretær.


