
Protokoll fra styremøte i Olderdalen Jeger- og Fiskerforening. Fredag 12.04.2019. 

Kultursenteret i Olderdalen.
Møtet tok til kl 18.00 og blei ledet av formann Jan Lindvall.

Til stede: Jan Lindvall, Fredrik Johnsen, Ranveig Soleng, Terje Bakkehaug, Øyvind 
Rundberg, Anders Mathisen. Dagfinn Larsen hadde meldt forfall.

Sak 27/19. Universell utformet sti fra Kirkegården til Slettveien.
Formannen henviste til referat fra møte 02.04. 2019 på Rådhuset i Olderdalen der formann 
og nestformann møtte representanter for kommunen. I stjernepunkt en skrives det (sitat):» 
Det som kan bli oppfattet som blandede signaler angående prosjektet internt i OJFF vil 
avklares nærmere når det snarlig avholdes styre - og årsmøte. Representanter fra 
kommunens administrasjon oppfatter at noen stilte spørsmål vedrørende myra.» (sitat slutt). 
Jan utdypet dette nærmere fra møtet med med kommneadministrasjonen.
Ingen av de frammøtte i styret kunne kjenne seg igjen i denne beskrivelsen, og henviste til 
foreningas arbeidsprogram vedtatt på årsmøtet 2018: * Sti fra kirkegården til Slettveien med 
rullestol standard». Dette er et enstemmig vedtatt på årsmøtet.
Formannen tar saken videre med kommunen for avklaring.

Sak 28/19. Stien til Savvan./Saksgangen til et forslag.
Ranveig som leder av turgruppa, redegjorde for prosjektet: Utforming av universell utformet 
sti på nordsiden av Olderdalselva fram til Savvan, et samarbeid med OIK, Kåfjord kommune, 
Grendeutvalget og OJFF.
Hun gikk inn på historikken til prosjektet, og hva turgruppa har gjort i sakens anledning. 
Prosjektet er en del av sentrumsplanen for Olderdalen og kan delfinansieres med 
kommunale midler om den får prioritet. Kommunen ved kulturkonsulenten arbeider fra 
søknader på midler fra aktuelle instanser.
Formannen la frem det forhold at denne stien ikke var styre - eller årsmøtebehandlet. 
Prosjekter av en slik størrelse må  - på et så tidlig stadium som mulig - innom styret for 
vurdering og godkjenning.
Forøvrig henvises til mail av 3.4. fra Ranveig. (Ligger i OJFF perma)

Vedtak: OJFF er med på å arbeide fram Savvanprosjektet uten at det må medfører 
økonomiske kostnader for foreningen. OJFF vil og være med på søknader om eksterne 
midler.



 Under denne saken blei også flytting av gapahuk fra under Melen til Savvan Arbeid og 
kostnader med flytting må vurderes i forhold til å sette opp en ny. Byggetillatelse fra 
grunneier og kommunen må være på plass.

Sak 29/19. Gapahuk på Risfjellet.
OJFF v/turgruppa ønsker å sette opp en gapahuk på Risfjellet. I denne sammenheng må det 
søkes ekstern støtte da kostnadene vurderes til minst 40 000 kr. Tillatelse fra grunneier og 
kommunen må være på plass.

Sak 30/19 Utspill fra sameiegruppa vedrørende Jevvaš hytta.
Formannen henviste til mail av 20.03. 2019 som har overskrifta: «Angående hytter på vår 
eiendom Lyngen 105/1», underskrevet av Janne Gärtner, Eline Petrine Johansen og 
Elisabeth Olesen.
Nils Samuelsen som eier av nabohytta, har og fått samme mail. Jan opplyste at han har 
sendt tilbakemelding om at meiler er mottatt.
Vedtak: OJFF forholder seg rolig inntil sameiegruppa har dokumentert eierskap og fulgt opp 
slutten på sin mail. (Sitat): « Vi trenger ennå noe tid til å få avklart forhold, men tar kontakt 
med dere så snart vi har eventuelle forslag til avtale.»

Sak 31/19.  Veien videre angående Olderdalselva.
Jan, Fredrik og Øyvind har i oppdrag å arbeide fram ny avtale med grunneierne angående 
disponering av elva da den gamle avtalen er gått ut på dato. Med Sulengs oppsittere må det 
arbeides fram en avtale om Olderdalsvannet.
Når det gjelder arbeid i forhold til å få anadrome fiskeslag til å gå opp i elva igjen, får Øyvind 
i oppdrag å søke Fylkesmannen om tillatelse til å sette dragenot til sommeren. Dette for å 
finne ut om det står fisk i utløpet. Et annet tiltak - føre elva tilbake til gammelt leie og 
plastring - bør NVE stå for. Grunneiere må gi tillatelse. NVE er kontaktet i sakens anledning 
uten at vi har fått tilbakemelding så langt.

Sak 32/19. Sammenslåing OJFF - Båtforeningen.
Fredrik (som også er formann i båtforeninga) redegjorde. 
Styret går enstemmig inn for sammenslåing og ser fram til redegjørelse fra Arve Keilen på 
årsmøtet.

Sak 33/19. Godkjenne regnskap og årsberetning.
Regnskapet blei lagt fram på møtet og enstemmig godkjent da revisor hadde gjennomgått 
det uten merknader. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
Årsberetningen blei lagt fram på møtet  og godkjent som styrets beretning på årsmøtet.

Sak 34/19. Hytta ved Olderdalsvannet.
Terje hadde funnet vanninntrenging under et vindu som må repareres.  Det blei framsatt 
ønske om større ovn i hytta. Anders undersøker dette med en mulig anskaffelse av ny ovn 
med en øvre økonomisk ramme på kr 10.000.-. Å kjøpe brukt ovn må og vurderes.

Møtet hevet kl 19.00.

Øyvind Rundberg.
Sekretær


