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Nr. Sak Ansv. Tidsfrist 

19/15 
Referat styremøte 25.2 

Godkjent. 
  

20/15 
Post inn: Brev fra Borgar Pedersen. 

Vi utarbeider svarbrev ut fra diskusjon i styre. 

 

E-post fra DNT Drammen: 

Vi vil gjerne samarbeide med dere om fremtidige 

arrangement, og ser for meg at det ville være flott for oss alle 

med samarbeid på i hvert fall følgende arrangement: 

  
I uke 32 og 33 har vi camper på Killingen i Sandebukta, for 

barn mellom 10 og 16 år (fordelt på 4 leirer). Her er det mye 

fokus på liv og lære i fjæra, så kanskje dere kunne ha bidratt 

med litt kunnskap er?  Er dette noe som kunne være av 

interesse for dere, f.eks. stille opp en dag på hver av 

campene?  

Dette har vi ikke anledning til å være med på. 

  

29. september har vi Aktivitetsdag på Eiksetra. Dette er et 

åpent arrangement for alle, men vi inviterer også alle 

SFO’ene i Drammen og Lier. Og det bruker å være stor 

oppslutning blant dem. Vi hadde en slik aktivitetsdag i 

februar også, og i år deltok omtrent 800 barn fra SFO’ene!  

Ettersom aktivitetsdagen i september er på Eiksetra, ligger 

forholdene godt til rette for å inkludere noe med fiske! 

  

Håper dette kan være av interesse for dere, og at jeg hører fra 

deg igjen! 

  

Tor 

 

 

 

Hans Petter 

 

 

 

Hans Petter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

DNT Drammen og Omegn 

Vi har for mye å gjøre på denne tiden, og sammen med 

Skogdagene i Lier er det arrangemetet vi satser på for skolene 

i Lier. 

 

Gulskogen Gård 31.5 spørsmål om deltagelse. 

Vi kan dessverre ikke være med i år. 

Brev fra Drammen Kommune. Godkjenning av bruk av øya 

til våre arrangementer. 

Tatt til underretning.  

Godkjent bruk av øya til våre arrangementer og møtedager. 

 

Møte med BVD om elvefestivalen 27.4 

Hans Petter 

 

 

Tor 

 

 

 

Tor 

21/15 
Aktivitetene – Oppsetting av ny terminliste – årshjul 

Kommende arrangementer: 

 

Representatskapet: Tur til Portør 23 – 26.4 

Kastekurs 25. - 26.4.  

Halv kontingent godkjent. Vi arrangerer byttedag samtidig. 

Lierdagene 5. – 7.6 

Dette arrangementet har vi sagt at vi skal være med på. 

Gjøres i sammarbeid med Fiskestell. 

 

Fiskekonkurranse i Nordområde Finnemarka 13. -14.6  

Dette er OK og kjøring inn ordnes med Fiskestell.  

Dette blir en jubileumskonkurranse for alle medlemmer av 

DS. Det vil bli muligheter for dem som ønsker å overnatte i 

brakka og i Lavvo 

Styre ordner med premier og mat. 

Tor snakker med Torkel Statskog om premiering. 

DS beviliger kr. 15.000,- til premiering/mat. 

Sommeravslutning 18.6 grillaften. 

Alle  

 

 

 

Alle 

 

Alle 

 

Tor 

Alle 

 

22/15 
Årsmøte saker. 

Valget: 

Ingen nestleder valgt – vakant 

2 vararepresentater ikke valgt - vakant 

Ingen leder av fiskestell valgt - vakant 

Forslag til kandidater? 

  

23/15 
Sportsfiskekonferansen 2015. 

23. – 25. 4 Flå Hva gjør vi?  

Kolliderer med andre arrangementer. 

Vi stiller ikke pga andre arrangementer. 

Vi sender skriftlig redgjørsle. 

 

 

 

Kristoffer 

og Erik 

 

24/15 
Jubileumsfest 10.10 

Oppnemne arrangemet komite, - sette kriterier 

Hans Petter og Kristoffer + 2 representater fra 

represetantskapet. 

Andre kandidater til hederstegnet  

 

Hans Petter 

og Gunnar 

 

25/15 
Poengsystem – verktøy for å finne kandidater til 

hederstegenet. 

Hans Petter og Tor setter opp forslag til endelig poengsystem 

Hans Petter 

Tor 

 



 

   

som behandles på neste møte før dette sendes til 

representantskapet. 

26/15 
Eventuelt 

Working Class Ok 

Vi stiller mer husverter.  

Hans Petter  

 


