Protokoll fra styremøte i Olderdalen Jeger og Fiskerfoening. tirsdag
12.02.2019.
Kultursenteret i Olderdalen.
Møtet tok til kl 17.00 og blei ledet av formann Jan Lindvall.
Til stede: Jan Lindvall, Fredrik Johnsen. Terje Bakkehaug. Øyvind Rundberg.
Ranveig Soleng fra sak 19.
Sak 16. Skiløypa i dalen.
OJFF har gitt Olderdalen skuterforening et bidrag på kr 2000.- til formålet å kjøpe
slodd for å preparere scooterløypa.
Vedtak: OJFF mener at preparering av skiløyper i Olderdalen er noe OIK må ta
ansvar for.
Sak 17. Avtale om kultivering av vannet i elva.
OJFF har ikke eierforhold til vannet pr. i dag. Vi må få på plass en avtale med
grunneierne om kultivering og driftsforhold. Bør nedsette en komite som reforhandler
avtalen med elva og får til avtale med vannet. Ved et eventuelt framtidig
fiskekortsalg, ønsker OJFF å få inntektene.
Samarbeid med kommunen, grunneierlaget og Kåfjord kommune.
Som medlemmer i komiteen blei valgt: Jan, Fredrik og Øyvind.
Sak 18. Uttynningsfiske av vannet 2019.
Uttynningsfiske starter onsdag 13.02 v/Terje Bakkehaug, Kåre Olsen m.fl. om været
tillater det.
Sak 19. Prosjekt Elveholmen; utbedring av elveløpet nedenfor brua.
Det riktige navnet på den aktuelle holmen er Mølleholmen.
Fredrik og Øyvind orienterte om møtet med kommunen vedrørende forskjønning;
Olderdalen sentrum.
OJFF vil ved sitt arbeidsutvalg utarbeide innspill vedrørende utforming og
aktivitetsanlegg på det aktuelle området. Ønske om å få ført elva tilbake til sitt gamle
leide samt plastring av Mølleholmen.
Jan og Øyvind har i brev av 30.01.2019 tatt saken opp med NVE, Statens Vegvesen,
Kåfjord kommune med ønske om samarbeid og faglig bistand.

Sak 20. Status Olderdalshytta og Jevvashytta.
Olderdalshytta: Jan og Fredrik ordner videre med det som må gjøres etter
nedtegnelse fra Ranveig.
Terje sjekker et skadet vindu.
Jevvashytta. Jan orienterte om det som enda mangler: Pipehatt og platting mellom
hyttene.
Styret gir tillatelse til å utføre arbeidet.
Sak 21.Universell sti Kirkegården - Slettveien.
Dette er et kommunalt prosjekt med OJFF som medspiller. Fredrik orienterte om
stitraseen. Slettveien bør ha en pen gapahuk. Prosjektet presenteres for kommunen.
Sak 22. Turgrupps arbeids - og ansvarsområde.
Ranveig frembrakte ønske om å være orientert/ha ansvar for de forskjellige
stiprosjekter med spesiell fokus på anleggsvirksomheten.
Vedtak: Ranveig kommer til neste styremøte med forslag om hva turgruppa ønsker
og vil ha som ansvars - og arbeidsområde.
Sak 23. Årsmøte middag/fest.
OJFF annonserer årsmøte med middag for de frammøtte. Bindende påmelding en
uke før årsmøtet. OJFF betaler for maten mens deltakerne betaler for drikke selv.
Årsmøte avholdes fredag 12.04 på Kultursenteret.
Ranveig arbeider videre med dette og annonsering må - etter vedtektene - skje 3
uker før møtet avholdes.
Sak 24. Fusjon OJFF og Olderdalen båtforening.
Fredrik orienterte om arbeidet så langt. Avtalen og vedtekter er under arbeid, og Arve
Keilen vil utarbeide et konsept med positive og negative sider med en slik fusjon. Når
begge årsmøter har behandla saka, må det avholdes nytt felles årsmøte.
Sak 25. Bestemme årsmøte og annonsering av dette.
Se sak 23.
Sak 26. Eventuelt.
Ingen saker.
Møtet hevet kl 18.25.
Øyvind Rundberg
sekretær.

