2018 AJFF STYREMØTE #01.2018
PROTOKOLL

04.04.2018

MØTE INNKALT AV:

Styreleder

MØTETYPE

Styremøte

MØTELEDER

Styreleder

PROTOKOLLFØRER

Peter

18:00 – XX:00

FLORVÅG

TIDTAKER
DELTAKERE

Tilstede: Leif, Nils, Terje, Bjørn, Peter Thomas
Forfall: Arne, Marion

Emner på dagsordenen
[AVSATT TID]
DISKUSJON

INLEDNING VED PETER

STYRELEDER

Velkommen til årets dugnad. Rikets tilstand.

Kort gjennomgang av fjoråret med erfaringer derfra til det nye året.
I samsvar med årsmeldingen, Ingen store endringer.

KONKLUSJONER

Fordeling av ansvarsområder og oppgaver i styret.
Ved gjennomgang av organiseringen ser vi at alle utvalg er tildelt kontakt til styret.
Terje og Peter vil dele på oppgavene til sekretariat.
Styret fortsetter ellers i store trekk arbeidsfordelingen implementert i fjor.
Bjørn sluses inn på økonomi/kassererjobben – Peter initierer.
Arbeidsplan for styret.
Fysiske møter i samme begrensede omfang – så mye saksbehandling som mulig elektronisk. Og
ellers møtes rundt aktivitetene ute.
Der må avsettes tid/mulighet for at Bjørn får møtt de to fraværende styremedlemmer – snarest.
GJØREMÅL

ANSVARLIG

TIDSFRISTDATOER

Bjørn og Terje

Snarest

Peter

OK

Finne et fysisk møtepunkt

Marion, Arne og Bjørn

Snarest

Overføring av kasserer / økonomiansvar

Peter til Bjørn

Snarest

Personnummer for innmelding i brreg. – @Bjørn og @Terje
sender SMS til Peter.
NJFF oppføring – oppdateringen med Bjørn som
styremedlem. (OK)

[AVSATT TID]

GJENNOMGANG AV AKTIVITETER,
UTVALGSSTRUKTUR OG BEMANNING
PLANER FOR 2018

ALLE

DISKUSJON

Utvalgsmedlemmer – evt justeringer.
Utvalgsnivå: Aktivitetsplaner og budsjetter.
Andre forefallende tema i vilkårlig rekkefølge
KONKLUSJONER
Kjøregodtgjørelse og annen utgiftsgodtgjørelse på generell basis.
Kjøregodtgjørelse og annen godtgjørelse etter søknad til konkrete aktiviteter – som tidligere.
Forslag til økonomiinstruks er sendt rundt og vedtas som foreningens økonomiinstruks.
JU / BoU / FU / JP har sine planer for året klare.
Budsjetter er vedtatt av årsmøtet.
Årsmøtet valgte tre valgkomite-medlemmer. Et har trukket sitt kandidatur. Der må suppleres.
Oppfølging Ildsjel-priser og hederstegn ref årsmøtet.
Utarbeide oversikt over tillitsvalgte gjennom tidene
Iverksette gullmerke-produksjon mm
Overskridelse i jaktutvalget – slåtte-kostnader – 4.000,- BEVILGET.
og nytt våpenskap 3/4.000,- BEVILGET.
Munkebotn – status og fremdrift. Styreleder orienterer og tar sitt mandat videre. Nytt møte i april.
Postboksen – sløyfes. Postadresse følger styreleder. Peter Thomas
GJØREMÅL

ANSVARLIG

TIDSFRISTDATOER

Styreleder får i oppdrag å finne nytt medlem til valgkomite.

Peter

Ved anledning

Utvalg Hederstegn:
Terje – Nils – Carl Anderson – Geir Tveit – Trond Eliassen.
MANDAT:
Iverksette årsmøtevedtaket om hederstegn.
Oversikt over tillitsverv gjennom tiden.
Budsjettposten er satt – 15.000,-

Terje / Nils

Løpende

Familiedagen i Lien.
Terje jobber med saken, og prøver å få med Atle og Simon.

Terje
(Peter sender
møteinvitasjon til
Terje)

I god tid
(OK)

MVA søknad – andre søknader ?
https://www.njff.no/nyheter/Sider/Statskog-deler-ut-enmillion.aspx
https://www.njff.no/organisasjon/sider/søknadsportalen.aspx
Økonomi oppfølging. /
Kommunale kulturmidler
Husleietilskud

Bjørn, Nils, Terje,
Peter (holder tråden)

Innen de gitte
frister.
1 mai på mva.

Ny Styrehonorarstruktur.
Ny struktur ala Åsane utarbeides –

Leif, Nils, Bjørn, Peter
Thomas.
Hvem holder tråden ?

Ved anledning.

Salongrifleskyting på Hanøy. Kontakte Arve ?

Marion

Snarest

Alle.
(Peter sender rundt
OK)
Alle med aktiviteter
som kan
markedsførres.

Se fristen i
invitasjonen.
(27.05.2018)

Arealplanrullering. AK inviterer til innspill.
Invitasjonen sendes på rundtur – innspill tas imot.
Markedsføring i Fylkesbladet - juninummer

13. april

Organogram

