
              

Øyvind Rundberg Ranveig Soleng
Dagfinn Larsen Arnfinn Soleng
Kåre Olsen Fredrik Johnsen
Jarle Larsen Trond Jakobsen v

Svein Soleng

Styremøte i Olderdalen Jeger- og Fiskerforening fredag 04.12.2015 kl 1900.
Kultursentret Olderdalen

Tilstede: Øyvind, Dagfinn, Kåre, Jarle, Ranveig, Arnfinn, Fredrik og Jan L

Saksliste:

Sak: 15/15 Søknad om midler for veiutbedring Slettveien-Bergheim.

Vedtak Punkt1: Nestformann  tar kontakt med Arve Keilen i OIK om samarbeid, siden 
OIK alt har fått underskrifter av grunneierne om å kjøre skiløype mellom kirkegården 
og Numedalen

Punkt 2: Opparbeid sti mellom Kirkegården – Slettveien. Fredrik tar seg av 
prosjekteringa og søknader om midler.

 
Sak: 16/15      Flytting av lavvo fra Fjellfinnvollen til Dalbakken.

Vedtak: Styret går inn for å flytte lavvoen til Tjokkakmir ved siden av gruven

Sak: 17/15      Ubedring av sti Fjellfinngammen-Olderdalsvannet.

Vedtak: Styret foreslår at det blir startet med jobbing på stien til sommeren og anser det 
som langtidsprosjekt. Jan er prosjektleder.

Sak: 18/15      Bord og benk til Lilledalen.

Vedtak: Det vedtas å kjøpe sittegruppe fra Kåfjord Vekst. Jarle er prosjektleder.



Sak: 19/15 Valg av hyttestyre.

Vedtak: Nytt hyttestyre ble valgt: Ranveig Soleng som leder, Fredrik Johnsen og 
Martin Alskog

Sak: 20/15      Orientering om elva.

Vedtak:  Fredrik orienterte om brev som er sendt til universitetet om historikk av elva.
Universitetet og NVE vil igjen besikte elva til våren.

Sak: 21/15      Leirduebanen.

Vedtak: Styret går inn for å avslutte saken. Jan tar kontakt med Mandalen og 
Birtavarre om samarbeid.

Sak: 22/15      Registrering av mink i elva

Vedtak: Styret sitt prosjekt i vinter er å registrere minkspor

Sak: 23/15      Rusefiske vinter 1016.

Vedtak: Vi fortsetter med rusefiske i vinter dersom forholdene tilsier det. Kåre som 
prosjektleder.
Fortsetter og til sommeren, da vi har fått båt opp til vannet.

Eventuelt:
Sak:24/15
Fredrik ønsker at OJF skal få til konsert på den nye idrettshallen av Violet Road i 
påska.

Vedtak: Øyvind undersøker først forholdene på idrettshallen.
Fredrik prosjektleder.

Sak:25/15
Ranveig ønsker at OJF skal gå til anskaffelse av Cinderella toalett med gas til hytta.
Brosjyrer er sendt til styremedlemmene på email.



Vedtak: Flertallet i styret utsetter saken, skal først prøve å få nåværende system til å 
fungere, eller om det finnes andre muligheter/løysninger.

Møtet hevet kl 21.30

Ranveig Soleng
Sekr.


