
Protokoll fra styremøte i Olderdalen Jeger - og Fiskerforening. 
Sted: Kultursenteret, Olderdalen. 
Tid: 09.10.2019. Kl 18.00. 
 
Til stede:  
Fredrik Johnsen, Anders Matuisen, Hugo Jenssen, Øyvind Rundberg, 
Ranveig Soleng, Harry Nilsen, Terje Bakkehaug, John Bakkehaug 
(vara). 
Møtet blei ledet av formann Fredrik Johnsen. 
 
Sak 1. Fordeling oppgaver til det nye styre. 
Formannen redegjorde for videre arbeid og arbeidsfordeling.  
Vedtak: 
Nestformann Anders skal være foreningens IT-sjef. Ordner med tilgang til 
lagets e-post Ansvarlig for vår Facebook side. Ansvar for vår nettside. Lager 
felles e-post adresser til samtlige medlemmer dersom dette er mulig.  
Kasserer Hugo er foreningens økonomiske rådmann. Ordner med eventuelle 
høyrente kontoer i samarbeid med styre.  
Sekretær Øyvind sørger for foreningens informasjon og korrespondanse.  
Formann i turgruppa ,Ranveig, fortsetter å styre med det som ligger i turgruppas 
intensjon i samarbeid med styre.  
Havnesjef Harry er båthavnas ansvarlige person. Han skal i samarbeid med 
styre sørge for tilsyn og vedlikehold av havna. Større kostnader må avklares 
med styre.  
Styremedlem Terje har spesielt ansvaret for kultivering av Olderdalsvannet. 
Formann for hytta ved det samme vannet. Han har også oppsyn med vårt lager i 
Olderdalen, samt  
 
Sak 2. Tildele fullmakter til kasserer. 
Hugo redegjorde for sin kontakt med Sparebanken Nord Norge og deres 
anbefalinger. 
Å ha Nettbank Bedrift koster 600 kr pr år og 3 kr pr. faktura. 
OJFF sine kontoer beholdes. OB sine kontoer slettes. Det opprettes nye 
OB kontoer. 
Vedtak: Lagets leder har signaturrett. Lagets kasserer har 
disposisjonsrett. Styret godkjenner at det opprettes Nettbank Bedrift i 
SNN.  
 
Sak 3.Overføring av kontoer til OJFF samt sletting i Brønnøysund 
registrene. 
Vedtak: Sletting i nevnte register  for OB kontoer gjøres ved årsskiftet i 
henhold til sak 6 i konstituerende årsmøte 11/9 2019. 
 



Sak 4. Bygging av ny inngang samt lager ved båthavna. 
Formannen redegjorde og nevnte at arbeidet var så stort at det ikke 
kunne gjøres på dugnad. Roger Soleng og Terje Bakkehaug ønskes 
engasjert til arbeidet innafor ei kostnadsramme på 10-15000.- 
Terje fratrådte den videre saksbehandling. 
Vedtak: Styret bifalt formann Fredrik sin løsning slik at arbeidet kan 
sluttføres innenfor nevnte rammer. 
 
Sak 5. Universell utforming av sti fra Kirkegården til Slettveien. 
Formannen redegjorde for framdriften av prosjektet, Han har vært på 
befaring av området med  representanter for kommunen som gir et 
begrunnet og positive svar i brev av 25.09. Saken er privatrettslig og 
berører grunneiere og OJFF. Grunneiertillatelse er gitt. Likeså blei mail 
av 5.10. fra Svein Soleng tatt opp. Han ber styret droppe hele prosjektet 
og begrunner det med myrenes, og spesielt Melenmyra og «Aja» som 
drikkevannskilde, viktige betydning. 
Sparebanken Nord Norge har gitt kr 87000 til formålet. 
Vedtak: Brevet med innsigelser på prosjektet fra Svein Soleng  
oversendes Kåfjord kommune ved Jordbrukssjef Birger Olsen for 
vurdering. 
 
Sak 6. Forskjønnelse av grøntarealet overfor båthavn. 
Formannen orienterte om planarbeidet og om kontakt med en 
landskapsarkitekt som hadde skissert forslag. Dette innspill vil bli lagt 
fram for kommunen med anmodning om oppfølging. OJFF er bare bedt 
om å komme med innspill i denne saken. 
 
Sak 7. Valg av leder for videre arbeid med elva/Jevvašhytta. 
Formannen redegjorde for situasjonen og befaring med NVE i sommer. 
Det må gjøres noe med utløpet av elva, om mulig føre den tilbake til 
gammelt leie.  
Jevvašhytta er nærmest ferdig restaurert.  
Vedtak: Jan Lindvall velges som leder med Øyvind Rundberg som 
medhjelper i nevnte prosjekter. 
 
Sak 8. Innkjøp av eget skap for oppbevaring av eldre arkiv. 
Vedtak: Formannen kjøper inne egnet skap som plasseres i vårt 
lagerskur. 
 
Sak 9. Eventuelt. 
Ranveig fremmet 2 saker: 
1. Ut i Nord ønsker sti opp til Fjellfinnvollen. Hun vil være med ei 
befaring med representant for Sametinget som er svært interessert i 



dette prosjektet. Mulighet for å bygge gamme i området og søke midler 
til dette. 
2. Gapahukoppsett ved Sávvan. Stoppet av NVE da området er rasfarlig. 
 
Innkjøp av gasskoker til Jevvašhytta. 
Jan Lindvall får i oppdrag å kjøpe inne egnet gasskoker. Gassalarm må 
vurderes innkjøpt. 
 
Hugo: Det må sendes rekomandert brev til et medlem som ikke betaler 
havneleie. 
Han refererte en mal som kan brukes i denne sammenheng. Viktig at 
vedtektenes § 8 overholdes. 
Malen blei vedtatt. 
Vedtak: Hugo overender til sekretæren et ferdig utfylt brev i nevnte sak. 
Skrivet rekomanderes og sendes vedkommende. 
 
Terje: Prøvefisket i sommer har gitt en fangst på 770 småfisk. Rogn som 
agn fungere dårlig om sommeren.  
Bør kjøpes inn rusfiskegarn (småbeinte) garn for videre prøvefiske. 
Terje: Hytta ved Olderdalsvannet. Hyttetaket må repareres. Det må 
kjøres opp papp til vinteren. Er ny taktro nødvendig? Dette må vurderes. 
Vedtak: Terje tar en vurdering av hva som må gjøres med taket. 
 
Harry: Gav ei orientering om OB sine saker og sitt pågående arbeid på 
Åreholmen. 
Tiltakene er støttet med kr 120000.- fra Nord-Troms Friluftsråd. 
 
Alle vedtak på styremøtet var enstemmig. 
 
Møtet hevet kl 19.40. 
 
 
Øyvind Rundberg.(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 


