2018 AJFF STYREMØTE #04.2018
PROTOKOL

06.12.2018

MØTE INNKALT AV:

Styreleder

MØTETYPE

Styremøte

MØTELEDER

Styreleder

18:00 – XX:00

FLORVÅG

PROTOKOLLFØRER
TIDTAKER
DELTAKERE

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

Emner på dagsordenen
[AVSATT TID]

RIKETS TILSTAND.

STYRELEDER

Aktiviteter.
Vi har levert etter plan – og vel så det.
Medlemmer pr dags dato:
Medlemsliste 12.12.2018 .xls sendes rundt - PTH
219 betalende 2018 og 2019
10 betalende ut 2017,16,15
Mistet 152 i oppryddingen ved overgang til nytt medlemssystem. Antar at der de siste par år har vært rapportert
for store tall fra medlems.administrative sider i NJFF regi. Mange medlemmer er ikke oppført med mailadresse.
è Medlemsliste 12.12.2018 .xls sendes rundt – PTH
è Terje setter opp nettside med adresseendring/mailendring og en notis på FB
è Vi prøver en ringerunde for å få inn ferske mailadresser – Terje fordeler eller medlemslisten.
Lokallagsledersamling – Arne og Peter orienterer. Styret tar orienteringen til etterretning.
Landsmøte og nytt styre – Peter orienterer. Styret tar orienteringen til etterretning.
NJFF – H – Valgkomite har forespurt kandidater for årsmøte 2019 – ingen umiddelbare fra styret her.
Websider – og annen kommunikasjon. Litt lite aktivitet.
è

Terje sjekker krysspubliseringsmuligheter mellom webside og fb.

[AVSATT TID]

STATUS OPPFØLGINGSLISTE FRA FORRIGE
MØTER.

GJØREMÅL REF FORRIGE STYREMØTE

ANSVARLIG

Styreleder får i oppdrag å finne nytt medlem til valgkomite.

Peter

è Valgkomiteen settes i arbeid
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,https://www.njff.no/nyheter/Sider/Statskog-deler-ut-enmillion.aspx
https://www.njff.no/organisasjon/sider/søknadsportalen.aspx
Økonomi oppfølging. /
Kommunale kulturmidler
Husleietilskudd

SE DE ENKELTE PUNKTER

Peter

TIDSFRISTDATOER

Overlates til neste
styre / årsmøte.
Umiddelbart.
OK – done.

Terje / Nils

God tid før
årsmøte

Bjørn, Nils, Terje,
Peter (holder tråden)

KK – 2019.
Husleie – lager –
sjekk.

Ny Styrehonorarstruktur.
Ny struktur ala Åsane utarbeides –

[AVSATT TID]

ØKONOMI.

[AVSATT TID]

MUNKEBOTN.

Leif, Nils, Bjørn, Peter
Thomas.

God tid før
årsmøte.

BJØRN / PETER

ARNE / PETER

Den siste tids utvikling diskuteres – og styret mener at tidligere standpunkt tatt i saken fortsatt er gjeldende.
[AVSATT TID]

HEDERSTEGN.

ARNE

AJFF – egne hederstegn – Arne jobber videre med produksjon av hederstegne.
NJFF – Innsatsmedalje – En kandidat diskuteres og innstilles fra styret. Arne
NJFF-H – Hederstegn – diskuteres.

[AVSATT TID]
DISKUSJON

STATUS, OG PLAN FOR DET VIDERE
ARBEID I UTVALGENE.
(Inkl: Tanker om bemanning for neste periode)

B & U.
-

Mange aktiviteter gjennom sesongen. Skyting, opplæringsjakt, fellefangst etc.
NB BUFdir tilskudsordning

KvinneUtvalget
-

Mange aktiviteter gjennom sesongen. Opplæringsjakt, fellefangst, flåkurs mm.
NB. Foreningsinfo om rapportering av kvinneaktivitetsmidler

Fisk
-

Noen aktiviteter gjennom sesongen, men har ikke nok folk til å øke.

DE RESPEKTIVE/ ALLE

Jakt
-

Hjortejakten 2018 er gjennomført i god ro og orden. 6 av 9 løyver er tatt ut.
Rifleinstruktørkurs mai 2019 diskuteres. Vi har en kanskje to kandidater – følges opp.
Oppsynstjenestetilbud fra NJFF/H er ikke aktuell for AJFF.
Jaktlederkurs ønskes i foreningens regi 2019. Leif og Peter følger opp.

Jegerprøve
-

3 kurs gjennomført – god respons.

[AVSATT TID]

STATUS, OG PLAN FOR DET VIDERE
ARBEID FREM TIL ÅRSMØTE.

è
è

Årsmøtedato?
26.02.3019 kl 19:00 – på ASF
05.02.2019 kl 18:00 – Styremøte – Sted blir annonsert.

-

Plan for arbeidet frem til årsmøtet
o
Beretninger fra utvalg og fra styre
o
Økonomi – regnskap og økonomirapport
o
Budsjetter
o
Arbeidsplaner
Valgkomite – settes i gang nå. Peter

-

PETER

