
Utskrift fra styremøte i Olderdalen Jeger - og Fiskerforening.

Tid: Torsdag 13.06.2019.
Steed: Kultursenteret, Olderdalen.
Møtet tok til kl 18.00 med felles møte met Båtforeningen fra kl 19.00.

Til stede.Bjørn Tore Myrseth, Dagfinn Larsen, Terje Bakkehaug, Jan Lindvall, Fredrik 
Johnsen.
Møtet kom i stand etter innkalling fra leder Jan Lindvall.

Sak  1/19. Terje orienterer om vinterens fiske i Olderdalsvannet.

Vedtak: 
Terje orienterer, ca 3600 fisker er fanget, antall fiskeruser som har vært i bruk er 
13stk. Antall turer 6. Største fisk som ble fanget, var ca 9 hekto. Det er planer om 
prøvefiske til sommeren.

Sak 2/19. Justering av protokoll fra siste styremøte.

Vedtak:
Universell sti fra setrum til Savvan blir utsatt pga mangelfull og forvirrende 
informasjon om hvem som skal være ansvarlig for dette prosjektet. Styret i OJFF ble 
først informert om at OIK, Grendelaget og OJFF med Kåfjord kommune som 
hovedansvarlig, skulle være ansvarlig for prosjektet og søke om finansiering 
sammen. Det siste vi har mottatt fra leder i turgruppa samt Svein Soleng, er at OJFF 
blir alene om hele prosjektet.
Styret ber formann kontakte Kåfjord kommune v/Stine Pedersen for å få en 
redegjørelse i saken, om hvem som er deltakere i prosjektet samt et 
kostnadsoverslag. Leder i turgruppa, Ranveig Soleng, stilte ikke på styremøte slik at 
vi kunne få siste hånds info.

Sak  3/19 Bygging av gapahuk på Risfjellet.

Vedtak:
Her mangler vi fortsatt et kostnadsoverslag, før vi kan ta stilling til saken. Det siste 
som er fremkommet i denne saken, er at det ikke er turgruppas forslag men et ønske 
fra en ungdom i bygda. Dersom turgruppa fortsatt mener dette er et godt forslag, så 
må turgruppa gjerne sammens med ungdommen utarbeide et kostnadsoverslag som 
styret i OJFF kan ta stilling til og søke om tillatelse fra grunneier samt en 
byggetillatelse.

Sak  4/19.Gapahuk til Savvan.

Vedtak: 
Konklusjonen fra styremøte 12.04. var at gapahuken fra under Melen skal flyttes til 
Savvan om det er mulig å demontere og frakte den til Savvan, og at dette blir 
billigere enn å sette opp en ny.
De tre momentene blei diskutert med det utfall at demontering, transport og kostnad 
oppfyller kravene. Det må i tillegg ordnes med skriftlig godkjennelse fra grunneier og 
kommunal byggetillatelse.



Sak  5/19. Kontingent innkreving.

Vedtak:
Kontingenten for 2019 blir innkrevd så snart dette er gjennomførbart og før 
sammenslåing.

Sak  6/19.Avslutte regnskap før sammenslåing.

Vedtak:
Regnskapet skal avsluttes før sammenslåing, og legges frem for konstituerende 
årsmøte.

Sak 7/19 Status Olderdalshytta?

Vedtak:
Et nytt vindu er montert men ikke foret, gulvbelegg er fortsatt ikke montert. Samtidig 
gjenstår en del foring og montering av dører. Terje Bakkehaug tar sikte på å gjøre 
noe av gjenstående arbeid til sommeren.

Sak 8/19 Kritikk av styret.

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte fordi 3 styrerepresentanter ikke kunne møte.

Sak  9/19. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt ble behandlet.

Fredrik Johnsen (møtesekretær)

Møtet avsluttet kl 19.00.


