
Styremøte i Olderdalen Jeger - og Fiskerforening.
 
Sted: Kultursenteret, Olderdalen.
Tid: 02.06.2020.
Til stede: Fredrik Johnsen, Anders Mathisen, Hugo Jenssen, Harry Nilsen, Ranveig Soleng, Jon
Bakkehaug, Øyvind Rundberg.
Terje Bakkehaug var innkalt men kunne ikke møte.
Møtet blei ledet av formann Fredrik Johnsen.
 
Sak 1/20. Regnskap for 2019.
Kasserer Hugo Jensen gikk gjennom Regnskap for Olderdalen Båtforening og Regnskap for
Olderdalen Jeger - og Fisk.
Drøfting vedrørende opprettelse av ny felles sparekonto kalt OJF, eller fortsette som nå med to
konti 
(OB - OJF). Saken blei utsatt da det kunne være greit å holde dette adskilt en stund til pga
spørsmål som kan stilles.
 
Vedtak enst: De framlagte regnskaper for OB og OJF godkjennes under forutsetning av at
revisor anbefaler dette.
 
Sak 2/20.. Styrets beretning for 2019.
Formannen redegjorde for beretningen og forklarte medlemstall og metoder for aldersbestemt
beregning, Ut fra dette har foreningen 152 medlemmer som fordeles slik: Enkeltmedlem 68,
familiemedlemmer 84, herav medlemmer under 18 år: 42.
Styret oppfordrer dem med grasrotandel i OB om å overføre dette til OJF.
Vedtak: Den fremlagte beretning godkjennes og legges fram for årsmøtet.
 
Sak 3/20 Planlegge årsmøte.
Vedtak enst: Årsmøtet skal kunngjøres 3 uker før avholdelse. (Vedtekter §4)
Årsmøtet settes til fredag 03.07. kl 19.00. Kultursenteret.
På valg er formann, kasserer og sekretær.
Formannen kontakter valgkomite for å sette i gang arbeidet.
Årsmøtet annonseres ved oppslag og bruk av sosiale medier.
 
Sak 4/20. Forsikring.
Formannen redegjorde for havneforsikringen og innhenting av tilbud fra flere selskap. Samlet
sett har IF det beste tilbudet.
Vedtak enst: OJF sin forsikring i If fortsetter, men egenandelen økes til kr 30.000.-.
Ansvarsforsikringen sies opp.
Skader som er oppstått i vinter tas opp med IF.
 
Sak 5/20. Tildeling av signatur og prokura.
Vedtak enst: Formann og kasserer får hver for seg signatur - og prokura rett.
 
Sak 6/20. Ny strømkabel til båthavna.
 
Formannen orienterte om bestilling av 60 m lang strømkabel samt ønske om innkjøp av
stålskap.
Dette blei enstemmig bifalt.
 
Sak 7/20. Søknad om kulturmidler.
Sekretæren orienterte om årets søknad, om kommunens nye elektroniske system som han ikke
fikk til å fungere, samt mangel på vedlegg som kreves. Han hadde hatt kontakt med
kommunens kulturkonsulent om dette. Har levert en ufullstendig papirsøknad og ber om tilskudd
på følgende:
1. Prosjekter 2020:



Midler til vedlikehold av el anlegg samt fortøyning av småbåthavna.
Midler til opprustning av ca 1 km rydningsvei fra Slettveien til Numedalen.
Kultivering av elva og Olderdalsvannet. Søknadsum tilsammen                  kr 132255.-
2. Drift av laget - aktivitetstilskudd                                                                kr   43655.-
Redegjørelsen tatt til orientering.
 
Sak 8/20. Sletting av Olderdalen båtforening.
Formannen og kasserer orienterte om overføring av kontoer, sletting Brønnøysundregister samt
tinglysing av båthavna.
Saka tatt til orientering.
 
Sak 9/20. Fjellfinnvollen.
Leder for turgruppa orienterte om interesse og møte som har vært med Sametingets Ingvild
Larsen. Befaring sammen med en arkeolog vil bli gjennomført til sommeren. Hensikt er å
vurdere mulighet for verning av området, samt å få opplysninger om tidligere bruk.
Ved arbeid med slike prosjekter skal formannen være orientert om virksomheten samt ha
mulighet til å delta.
Vedtak enst: Styret ønsker at turgruppa står for videre framslag i dette viktige, historiske
prosjektet.
 
Sak 10/20. Universell sti fra Kirkegården til Slettveien.
Formannen orienterte om det tidligere arbeid. Han henviste og til mail mottatt fra medlem av Ojf
og turgruppa, Svein Soleng.
Alternativet med å legge sti ved fotballbanen var vurdert og forkastet da grunneier krevde en 70
m traktorvei i denne forbindelse.
Saken har vært drøften i Kåfjord formannskap næring 13.2. 2020 under sak 2/20.
Flere medlemmer var kritiske til kommunens mangel på informasjon og kontakt med OJF under
kommunal behandlingsprosess.
Universell behandling av denne stien har flere ganger vært behandlet i styret og på årsmøte.
Vedtak: OJF tar saken opp med Kåfjord kommune under henvisning til F sak næring 2/20.
OJF må vise til sin årsmelding fra siste kalenderår, 2018, hvor det står:
«Vi har fått klarsignal fra grunneiere til å sette i gang bygging av universell sti fra Kirkegården til
Slettveien. Dette er et kommunalt prosjekt som OJF hjelper til med å få i gang. Den har pr. dato
ikke finansiering, kommunen hjelper oss med søknad om midler.»
Årsmeldinga er enstemmig godkjent i årsmøte 12.04.2019, sak 5.
 
Sak 11/20. Eventuelt
- ledige båtplasser. Enighet om at de som har stått lengst på venteliste og har lokal tilhørighet
prioriteres. Dette gir følgende prioritering: 1. Halvorsen/Trøbråten. 2. Lindvall.
Regler for båtplasser bør vurderes. Formannen sjekker gjeldende regler.
- Anders: Ny nettside for OJF er under utarbeidelse.
 
Møtet hevet kl 19.15.
 
Øyvind Rundberg.
- sekretær-
 
 
 
 


