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Nr. Sak Ansv. Tidsfrist 
 

1. 
Åpning av styremøte. 

  

2. 
Saksliste 

- Evaluering Praktisk Fluefiskekurs 

- Evaluering Hökensås 

- Galten Status 

- Regnskap/Budsjett 

- Medlemslister 

- Agenda for Høst/Vinterhalvåret 

- Ungdomsgruppe 

- Telstad/Trysil (Se pkt 9) 

- Kortline Nymfekurs 

- Eventuelt 

  

3. 
Evaluering Praktisk Kurs 

Styret er fornøyd med måten kurset blir gjennomført. Vi gikk 

ca 150 kroner i minus på arrangementet, men dette kan vi fint 

leve med. Tilbakemelding fra elevene tilsier at de var fornøyd 

med opplæringen. Kurset anbefales videreført neste år. 

  

5. 
Evaluering av Hökensås 

Meget god deltagelse av Invictas medlemmer og gode 

tilbakemeldinger. Vi satser på å få bestilt Strandgölen neste år 

slik som tidligere. Økonomisk resultat er ikke gjennomgått. 

  

6. 
Galten 

Går som planlagt. Det må reklameres mer. Pr i dag er det fem 

påmeldte deltagere. 

Finn 

Christian 

Straks 



 

 

7. 
Økonomi/Budsjett.  

Økonomien i Invicta er fortsatt god. Kassebeholdning er 

omtrent som ved årsskifte. Izettle skaper problemer mtp bilag. 

Kristoffer må gjennomgå Izettle med styret i detalj da det i 

henhold til Kasserer skaper problemer med bilag og postering i 

regnskapet. 

Kristoffer  

8. 
Styreweb og medlemslister 

Styreweb er gjennomgått med styret. Dette blir et viktig 

verktøy i tiden fremover for fortsatt å kunne drifte Invicta på 

en profesjonell og ansvarlig måte. Invicta har pr i dag 68 

betalende medlemmer, og vi har meget god kontroll på 

medlemslisten. 

Kristoffer/

Erik 

 

9. 
Høsthalvåret 

Aktiviteten til høsten vil være omtrent som i fjor. Høstturen vil 

gå til Trysil da Telneset hadde dobbeltbooket og vi generelt 

ikke har fått svar på våre henvendelser dit. Vi har derfor 

booket hos Trysil Hyttegrend og Camping. Mer informasjon 

vil legges ut på hjemmesiden senere. På foredragssiden heller 

styret mot å gjennomføre praktiske workshops fremfor rene 

foredrag, da det generelt har vært dårlig fremmøte på disse. 

Eksempelvis kan et foredrag om Båtfiske være interessant.  

Styret merker seg også at det kan bli aktuelt å endre dager 

ettersom andre grupper og Styret DS ser ut til å legge mer 

beslag på torsdagene. Vi ønsker imidlertid ikke å beslutte noe 

her før vi ser hvilken vei det bærer. Av andre aktiviteter vil vi 

gjennomføre sjøørretkurs mot slutten av september. Dette vil 

arrangeres med teorikveld på huset og dagstur i Sandebukta. 

år.  

Alle  

10. 
Ungdomsgruppe 

Styret i Invicta har ikke kapasitet eller ønske om å arrangere 

flere aktiviteter enn det vi allerede har. Vårt forslag er at  

ungdom under 16 år deltar gratis på de kursene vi arrangerer. 

På turer setter vi normalt 18 års aldersgrense, men juniorer kan 

være med såfremt de har med foreldre eller tilsv. som har 

ansvaret. Invicta har pr i dag ikke kapasitet til å ta ansvar for 

juniorer på tur. 

Alle  

11. 
Kurs i Kortlinenymfing  

VI søker og gjennomføre kurs med Martin Droz 9-10 juli. 

Kurset blir med stor sannsynlighet arrangert i Eggedøla. 

Thoralf vil rekognosere egnet område. Kurset vil nok koste 

mer enn vi pleier og ta og det er plass til inntil 12 deltagere. 

Kurset egner seg nok for litt mer erfarne fluefiskere. Mer 

informasjon vil komme på hjemmesiden og FB. 

Thoralf  

12. 
Neste møte gjennomføres13. september kl 18:30 på 

Klubbhuset Sølfast. 
  

X
Erik Torp

Sekretær Fluegruppa Invicta

 


