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Emne:
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2018 AJFF STYREMØTE #05.2018 Kompensasjon RifleInstruktørKurs
Fra: Klingsheim <klingsheim@gmail.com>
Sendt: onsdag 16. januar 2019 22.35
Til: Peter Thomas Hansen <peter@bkkfiber.no>
Kopi: Bjørn Straume <bjorn@straume-as.no>; Peter Thomas Hansen <jeger@bkkfiber.no>; Leif Erik Beck
<leif.erik.beck@veidekke.no>; Marion Olsen <olsenmarion@hotmail.com>; Nils Martinus Nilsen <nmni@equinor.com>;
Terje Askvik <terje@askvik.com>
Emne: Re: en liten oppfølger på aksjonspunkter fra forrige styremøte...
Hei.
Da har de øvrige, utenom Marion og Peter, hatt elektronisk møte på søknad om støtte til rifleinstruktørkurs for Peter
Hansen, Marion Olsen, og Andreas Waardal, pålydende 1500 pr pers, under forutsetning om at de tilbyr tjenester i den
anledning til BU og Jegerprøven ved behov og anledning. Vedtak er enstemmig.
Tilbakebetaling føres som vanlig, med påfølgende attestering i Tripletex til kandidatene. Sum, 4500,- , må føres inn i
årets kursbudsjett.
På vegne av Ajff sitt styre.
Mvh Arne Klingsheim
On Wed, Jan 16, 2019 at 1:18 PM Peter Thomas Hansen (privat +47 90607253) <privat@fremtidsfabrikken.no> wrote:

PS – saken om rifleinstruktørkurs i mai:
Det kom opp et kurs lokalt i BJF – som vi tre reiste på ( Marion, Andreas og undertegnede) – alle tre er nå autoriserte.
Andreas og Marion kommer til umiddelbart å bruke sin nye kunnskap i regi av BU – og skytingen på Hanøy.
Marion og jeg bruker den nye kunnskap direkte i skytetreningen på Jegerprøvekursene.

Ser styret noen «mulighet»/«villighet» til å dekke inn noe av kursavgiftene, som vi pt. selv har avholdt – all den tid det
gikk så kjapt med påmelding at jeg ikke rakk å søke AJFF om tilskudd.
NOK 1.500,- / deltaker. (langt billigere enn å sende folk til Flå på et dyrere kurs ….
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Enten elektronisk her ( helst uten Marion og jeg i kopi) – ellers på fk. styremøte.

//

-Mvh
Arne Klingsheim
Kirkevikvegen 27
5307 Ask
Tlf 97051770
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