2018 AJFF STYREMØTE #03.2018
PROTOKOLL

26.06.2018

MØTE INNKALT AV:

Styreleder

MØTETYPE

Styremøte

MØTELEDER

Styreleder

PROTOKOLLFØRER

Peter

19:00 – XX:00

FLORVÅG

TIDTAKER
DELTAKERE

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

Emner på dagsordenen
[AVSATT TID]

INLEDNING VED PETER

STYRELEDER

Rikets tilstand.
-> Det ser ut for at der jobbes bra med alle planlagte aktiviteter. De enkelte utvalg
fungerer bra.
Status oppfølgingsliste fra forrige møte.
Listen innsatt fra forrige møte – og kolorert – grønn OK, gul Gjenstår, grå – litt usikker:
DISKUSJON

GJØREMÅL REF FORRIGE STYREMØTE

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
Husleietilskudd

1 mai på mva.
Bjørn, Nils, Terje, Peter
Innen de gitte
(holder tråden)
frister.

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

Økonomi – nesten halvårsregnskap.
è Styret orienteres om økonomisk status, ser på en del detaljer og tar dette til etterretning.
è Økonomien vurderes til å være «på plan». Gjenstår en del større inntektsposter og vi forventer å treffe
totalbudsjettet noenlunde.

Munkebotn Aktivitets- og Skytesenter
Styreleder og nestleder orienterer fra den siste tidens utvikling.
Viser til vedtak i KS 21.06.2018. Vedlagt. Diskutert.
Styret er usikker på den langsiktige effekten av den seneste utviklingen, og avventer litt den videre
saksgangen.
Det ble noe rart å bivåne at majoriteten i «det fremtidige sameiet Munkebotn Skyte og Aktivitetssenter»
har valgt å presse politikerne til forhastet? vedtak om å gå videre uten AJFF – i stedet for å samarbeide
videre for å frembringe nødvendig avklaringer og dokumentasjon slik at fornuftige beslutninger kan baseres
på fakta.

[AVSATT TID]

STATUS, OG PLAN FOR DET VIDERE
ARBEID I UTVALGENE.

DISKUSJON

B & U.
-

Alle planlagte aktiviteter er gjennomført – på nær 1.hjelp som kommer senere.
Ligger på budsjett – og avventer innbetaling av støttebeløp fra sentralt hold.
Neste 15.9.18: Bål og mat ute.

KvinneUtvalget
-

Begynner til høsten – laksefiske, skytekveld med Sotra, og hjortejakt m overnatting.
Flåkurs med Samnanger.

Fisk
-

Alle planlagte aktiviteter er gjennomført.
Introfiske 18.8 – neste gang – alle er velkomne

ALLE

Jakt
-

Mange aktiviteter ifht forberedelse av hjortejakten er gjennomført. Viltpleie, inngjerding, slått og gjødsling.
Flere aktiviteter er planlagt – se jaktutvalgets egne lister. For øyeblikket 25 påmeldte jegere.
Jaktlederkurs undersøkes – mulighet for å gjennomføre i år ?

Jegerprøve
2 kurs gjennomført hhv. 20 og 6 – 100% uttelling for kandidatene.
Et tredje kurs forsøkes gjennomført i august.
Diverse
Foreningen er etter søknad tildelt støtte fra SPV til innkjøp av ny 100-1 båt.
Denne er bestilt. Restordre foreløpig.
Det vurderes å bytte Fjellvannbåten ut med denne nye (og mye lettere) båten.
KONKLUSJONER

GJØREMÅL

Evt:
-

Ingenting

Sign./ pth

ANSVARLIG

TIDSFRISTDATOER

