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Nr. Sak Ansv. Tidsfrist 
 

11.16 
Status Kastekurs  
Påmeldte, instruktører, materiell.  

Instruktører:   

Erik Torp (Gir beskjed)                         

Erik Aleksander Larsen  

Thoralf Thorstensen                     

Kristoffer Jakobsen   

Svein Hansen  

Lars Dahl  

Vidar Johansen ?  

Ole Svenne ?  

Espen Smith  (Gir Beskjed)  

Finn Ryggetangen (Kan ikke stille er i Bryllup) 

Kent 

 

Kastekurs markedsføres på sosiale medier. Erik Torp 

distrubierer DM på nettsiden til Invicta og på Facebook 

siden. Alle distribuerer kastekurs på sin facebook profil.  

Det legges inn flere pauser under kurset. Vi gjennomfører 

kurset strukturert med avtalte pauser 

 

Thoralf 

Erik T 

Kent 

 

12.16 
Status Høkensås  
Påmeldte, medlemsmøte Høkensås, Hvem deler hytter, fluer 

Hytter og bookinger er i orden. Kristoffer skal bare rokere 

noe på ønske om endringer på medlemmer på hyttene. 

Fluer er bekreftet bestillt! 

Kristoffer  



 

 

 

Temakveld for turen er 12.mai.  

Thoralf tar med regnbue fluer og demonstrerer + at styret 

forteller nye medlemmer på turen hva som fungerer av 

utstyr. Kristoffer har en pakkeliste som han evt. skriver ut 

og deler ut på denne dagen. NB! DS vil også være tilstede 

denne dagen på huset! 
 

13.16 
Temakveld Kortlinenymfing 

21. april kl 19:00 arrangerer vi en kveld med tema kortline 

nymfing. Da snakker vi i hovedsak om tsjekkisk og fransk 

nymfe teknikker og utstyr. Kristoffer, Finn og Thoralf vil 

dele erfaringer på disse teknikkene.  

INVICTA har deltatt på flere nasjonale konkurranser hvor 

disse teknikkene blir benyttet. 
Angående praktisk nymfekurs: 

Forslag til datoer. 4-5 juni eller 25-26 juni  

Thoralf tar kontakt med Martin Drolz om passende dato. 

Ny trenings elv kanskje aktuell ved Tyrifjorden ¨Henåa¨ 

Kristoffer og Finn kommer til å utforske denne ila kort tid!  
 

Kristoffer, 

Finn, 

Thoralf 

 

 

 

Thoralf 

 

 

14.16 
Temakveld Høkensås 
12. Mai 

  

15.16 
Medlemslister 
Oppdateres og ajourføres med sentralt medlemsregister 

 

Kasserer verifiserer medlemslistene opp mot 

innbetalinger. Sekretær sitter på de oppdaterte 

medlemslistene. 
 

 

Espen   

16.16 
Agenda for Høst halvåret 

 

Dette punktet utsettes til neste styremøte. 

 

Kristoffer, 

Alle 

 

17.16 
Foredrag/Demo 
Eirik Fjelldal 

 

INVICTA skulle hatt et videokamera  med manuell fokus 

til foredrag med blant annet fluebinding, Kristoffer sjekker 

litt rundt hva som finnes. Det var entydig stemme fra alle 

styremedlemmene som var på dagens styremøta at dette er 

noe INVICTA bør investere i. I dag får man slike 

kameraer for en gunstig penge hvis ikke brukt! 
 

Kristoffer  

18.16 
Organisering av styret. Evaluering av styrets funksjoner og 
eventuelle justeringer 
 

Finn Christian tar på seg ansvaret for å jobbe videre som 

turansvarlig. Og tar fullt og helt ansvar for mangelfull 

oppfølging. Kristoffer håndterer Høkensås og Finn Chr. 

Tar over rollen på Galten og Telneset. NB! Ved turer som 

  



 

 

turansvarlig ikke får deltatt er det naturlig at en 

ambassadør i styret eller av medlemmene sørger for at 

turer blir vel gjennomført. 

0 

 

19.16 
Eventuelt 
Meldes inn pr mail om mulig 
 

Onsdag 27.april er det kurs for alle kasserere i DS. Her 

blir det gjennomgang av de nye regnskaps programmene 

til DS. Her er det møteplikt ellers en saklig grunn for ikke 

å stille! 

 

INVICTA´S ÆRESPRIS?? 

Sekretær sjekker vedtektene til drammenssportsfiskere. 

 

Espen 

 

 

 

 

Erik T 

 

20.16 
Fastsettelse av neste styremøte 

 

Dato 07.06.16 kl 18:30 

 

  

21.16 
Invictafest 

 

Vi er p.d.d 12 stk påmeldte til INVICTA sin årlige 

middag. Erik Aleksander Larsen kommer med en 

oppdatert liste med innbetalinger og menyvalg.  

 

Erik A  

 

 

 


